
POMIOK ZÁPADU
trtl MitM é ' AT Tl řř#T OřNfll At OSUIU MMAft4 asoott CUM K4Í7II

ROČNÍK XXVI-CÍ- SLO 34 OMAHA NEBRASKA VE STÍtEDD 31 BŘEZNA 1897 SMI44
M tfH

M řl# fál 1111
ilM

tnt
i

COVE zprw DOMÁCÍ
ph ak rl míMeim amlatnánn bylo a

T(íř Tall tíilla V) oaob a W kete

dobytka a vyavofoa#Bl rxltartiled v

nejvylil )aa Mí#ižko ílsyci jet
úplná ttopfift a V domeoh aejvýle

polofoeých naUtalo ae v 6'arý 0 pal

vody Jak hroiaýnh fotaahl pov

i'tt nby!annatl li ejlpe loho

le a Mfmphia Jl řia Mi4ialppi
40 mil airokon a fe tatopaaf kra} v

úry vloe jak w čtver mil mířil
Z IVI natři Ky onamo4no v etrý
le řka doáhl lam výtky 50 it a le

tnačná i4t mta a to £at olícbo-lo- l

do snadná ýky laplavena

Mdillkt
'L New Yorka potvrtena ve čtvrtek

tpráfa le baronka !!irebová vdo a

po inámém milionáři lldemiU rot
bodla tm tam $100000 k ifttnýra
úitlftro dobročinným vénovall Tak

ťollflfk

ititrrM
V snénotná postíná křio4fio

f ú(rý ve v4obrtA o pl"
I- -

hie clnf Prvým řenlksm byl

rsp Oibooti a 'T iiřfl clo

ochranné h4jil a Jmii ilpovl Uno
dem Drrkarym s Mlwuřl ktýl
hlavni dovoaova' le lid rfpíj #i

imány i4kon celních nýbrl tm ny

naaehi ay-lm- n řletnrilbo V po

dobném a smére mluvil NftwUn U

stflbrařský rfpublík4n i Ntly
kterýl probUloval f jedtne tenkrá-

te opéliié blah'byt těmi vr4(ili se

male kdyl t4rovA i rebraným
cl#m I oiolodfiá rIť třlbra byli

by savfdcna MiLierin ďiiolrit
ze Ho Croliry poladoval lakovou

opravu lákona crliilbo jíl by I iá-Jm-

atáio jtlokb bájeny bylyhlavné
pak aavední vysokého r na suro- -

nich byld vodou úplná obklop to

f)řeln4 chodníky byly rxlplavny a

k dopritl ulkeml vem4 Jn loJk

piqfitáno bylo Vcfpoiale voda

op lárail

Ml pfallt tnete
V 8dlH htn rf hodnelo bylo

ve třde aoti #m obvodním le Ahol

nim distriktem tamafm vyplarenn

byti meí inovii %nWt drfifvIDm

dluhopUH Iknlnlrhjfll ř liei Vydá

ny a pxlvolným pňmtmm potdJJi

prodány byly Iřlohopiay tylo byly

apUinýroi pt 10 letech a pfinvchiny

byly v rukou mmtafho Jel(ho ban

kéře kterýl lintřft pokladnlken
ditriktu ikolntho byl Týl po vy-

placeni Jich roUto aby Je iníiil Je

novu prodal východním kapilali-atfi- m

tím le úroky i nich proitM
ricllm banky tvé aprávné vyplácel

dovedl podvod tvSj takřýtl Obje-

veno to bylo teprvá pak kdyl banka

úpadek učinila a bankéř Jo Mnika

uprchl a kdyl Jrfitelá dluhopiaft u

pokladníka dUlriktu o úroky e hlá-i- li

Ufilelllý rexa4ek

NejvyiMm aouderu ao dkoukfm
vyneien ve atředu dúlelitý rotaudek

popravili! Mroéř míli od Me se

nalítalo ri4ledkam hhtt provedsnl
popravy klsronl do pIdfí chvil
kv odklad4no prodloulílo

(Mfm ekUdali tet
byl Cyru K HtnUt kisrýl po
mnoho rofcft v llslhlehsrn P úřad

pokladníka KiM National tanky
iat4val Tyl před rtřkoltkadny
imlml a prohlídkou knih Jeho atná
no fa es 110000 bance ijronevlřil
K ráWti )oíal sotva la 9 míaíca v

úřad byl Nejlepll při toni jtfa IWsíer osměl aa sebe lálnl 4re

ky tak ! baika ostrouhá koltčk

HtM ručitelé Jfbo toiil iumMia

nadopatřtnfm i4raka v lun ntobno-vn- a

Tfmay plár
U Naiihville Tenn tní&n byl

ve atředtt v noci polámm přlbylak
J Adrbo a mrtvoly Jeho manlvlky
SOleté dcery a lOlrlé H Morlirové

kUral právé n44tévou tam dlela a

r4na ve ap4leniiii naletěny Tři

bedlivéjifm prohledáni Kpáleriiité na

lettne Jeftiě i na polo upálená mrtvo

la Mletého chlapce a právě to při-

vedlo úřady na my&ienku ie nejuplče
o hromadnou vraldu a ta Jedná a le

Kronika uttutnatl

lUelkMBa aa j#f 4

Krsdsríck Mat člen ochotbicktřio

div adie t KUtabstb N J postřelen

byl t neděli večsř v T-r- o Halí při

představení 'Drf 1)#mmV (Mblh)

líal představoval poručíka a bratra-- f

0 Jsho měl titulní élobn V

Jh1 n&nf ibéb i'řvll poručíka
ateČe Mna byle ne nejvýš re-listlck- oe

neboť kdyl lahřmilarána
steré' ročnice Mel vykřikl Jm
tftn Pflvol4n byl bonitní lékař

jenl vyslovil obavu Ie 'herec' přijde
mI o roka Nikdo nemule vysvitli
ti Jsk náboj do ručnice dostal

fýtaUspeU"JtR fsJalka

Poč4lkem týdne uveřejněn byl

seinam polkoýcb úředníku Jednot-

livých od bor 8 a úřadoven Jich

alulným V n4sledovnfui pod4v4me

počet saméstoancu v jednotlivých
odborech t ud4oítn úhrnného obnosu

JtJicb iltlného:

Výkonná úřadovna SI $39200

komité slulby civilní 63' 01340

sabraničnf odbor 122 144980

pokladní odbor 15163 11971227

vojenský odbor 14697 9951699

právat odbor 704 1344909

poitovní odbor 8465 8826458
lotřit VO 1262 1322399

třÍMDci v loděnicích6063 3835754

vnitřní odbor 97 13 8084467
zemědělství 2241 1713565

zkušební lékaři v odboru

pensi jolho 4120 638600

odbor práce 95 127320

rybaření 183 180440

mesist obch kom 142 195020

Smiths ústav 249 243716

knihovna kongr 39 61720

dozorci budov 25 24920

poita 104811 38665025

tiakárna 2822 2&09r31

celnice 5103 6333027

vnitřní dané 3282 32082t7

úhrnem 178717 oaob 19989827
Z celAbo tohoto počtu 91609 není

Jich podrobeno alužbS civilní tCcb

kteří nemohou býti bet příčiny pro

puštěni a bet tkouiky přiliti Jea

86108 a ti dostávají ročně od $720

bo $2500 aluíného

Preti departmentalnťebchodfim

Do típringfield III přibyla v úle

rý eilenná deputace chicagských ob

chodníku aby tam u aákooodáretva

v zájmu přijetí předlohy proti de

partmentnim obchodům čelící praco
vala Deputace přijata byla guver
nérem kterýl slíbil předloha pode- -

peati pakli ie by obSma anŽmovna

mi přijata byla a kdy! by o ústavná
ati její se přesvidoil

Beilisti aa dráse

U Aldridgo Station lil ařítil ee v

úterý do řeky Hig Muddy paroetroj
a 4 voay oaobníbo vlaku Chicago &

Tezaa dráhy při čem! strojvedoucí

toptt sahynulL Heka byla ji! po

několik dnu rotvodoénou následkem

čeho! pilíře mostní podemlety a tak

moet kdy! vlak naft vjel ae ařítil

OnllestněnU

V Santa Fé N M odbývána býti
měla v úterý poprava Francieoo Bor

regy Antonio Borregy Laurianoi

Aleridy a Patricio Valencie kteří k

amrti provaiem pro aavraldénl ieri-f-a

odeouieni byli a odaoutenci nalé

aati ae Ji! na ceaté k poprav ii ti

kdyl to doila ipráva Ie preaidentem

MeHinleym provedení popravy na

10 doft odlolene Jediné co iivot

jim prodlouiilo byla ta okolnost !a

ku př takoupenn bude proeiranoi
mínto k poatsvení prfimyalová Ikoly

pro chudou mládil a v díntrikta te

nemenlnfm postaveno bude nřholík

vtorných domu pro delniutvo Dále

postaven bude "domov pro mladé

dělnic" a $100000 vénováno na ení

dlahu ridělevaci Ifgy mti
ruskými lidy

DROBNÉ ZTRATÍ

U Springfield O vjímul se v

úterý z kolejí nákladní vlak dráby

líig Four při čemž 27 vosu roitří
itěno a 4 sřízenoi tlíce poraněni

V Bloomington WU zničeno v

úterj v noci polárnm 19 obcbodnleh

domů a ikoda $50000 přesahující
spflsobena Pojištění jest nepatrné

V San Franoisko rozhodouto v

úterý soudem spolkovým proti mili

onáři Claus Spreckelsovi který! na

synu svému navrácení majetku kte

rý! mu před časem postoupil pola
doval Majetek onen cent se na

$1000000 a navrácení jeho požado
váno proto an oteo ae- -

synem se

rozhněvali

Sněmovnou zákonodárstva new

yorského přijat byl v úterý 118 proti
28 hlasftm nový charter pro "Větfií

New York"

V Huron S D zničen byl v

úterý požárem čtverec 'Atlieuoe' v

něm! pozemkový úřad spolkový ja
kol i úřadovna povětrnostní se nalé-

zaly a ikoda $70000 přesahujíc! Um

spflsobena

Ve Vandalia III pocítěn v úterý
kolem 10 hodiny večerní slabý otřas

země Chvění bylo od západu

východu

Z Chicaga oznamováno v úterý
že řeka Deeplainea a břehu avých

vystoupla a okolní pozemky zaplavi
la Celá třetina rtsidenčnf částě

předměstí Riverside byla zatopena a

k dopravě vieobecné loděk používá

n) býti muselo Podobně oznamo-

váno i a Thatober's Park Station a

Edgewater Parku

U přístavu newyorského u Fire
Islandu vjel ve etfedu na mělčinn

třtstěžnový skfinr Ssginaw plující a
nákladem kávy a Ilayti do přístavu
newyorského

V Ladadale la uhořelo ve
středu večer 5 dítek VV L Lelanda
3 ai 10 rok& atarých Požár vvpuk
nnl Aha Vilv rrutiX m Vnmtaía

nalézali a byl prý založen

Riditelstvo Readiog tfc South--
western pouliční dráhy v Heading
Pa nařídilo ve čtvrtek v Sem zamést- -

"neftm le na dále vousy ani pod

™ D

Zákonodárstvem mieaourským
ve čtvrtek iruvernérovi ku

hJfaenf
před0žen předloh kte

ro„j odbývání pěstních zápasů v

ob7odu státu povolováno byt! má

vod bavlnu rgyptkon Hlavním

řrčntksm dne byl Dolliver rcp i
V wy kterýl v dtll a mistrné řséi

zásadt odíraného cla hájit Debata

protáhla se al do 10:30 wčsr kdy
aaevidáiil odročeno Ve středu v de

bale pokračováno a prvými řečníky

proti předloze bjli dent Fox a Wil

liams z Misisippi Himnis z Tenn

Terry z Ark a Sayers s Tu z nichž

poslední mluvil proti ochrMiéinu cli
% toho stanotÍka!e prý by zvýšením

přljmfi vládních mrháni pn£ty ve

řejnými jen podporováno by loj Jim

odpovídáno řečí hodinu trvajíc'
Jobnaonem rep z N D a lýl násle-tá-o

byl MuMillinem dem z Tennes-- i

kterýl snažil se dovozovat! že

prý v pokladně dosti peněz ku hraže

nt běžného vjdánl vládního se calé-- tá

a Ze není tudíž žádná nutnost aby
na zvýšení příjmů se pomýšleli mělo

Za republikány odpověděno mu

Qrosvenorem z Ohio kterýž nésledo

ván pak dlouhou řadou řečelká z

obou stran z nichž viak řádný pád-

nějších argumentů pro nub proti ne

uvedl Zasedání večerní odročeno

po 11 hod Čtvrtek byl posledním
dnem vieobecné debatě věnovaným a

okolnosti té pány poslanci náležitě

vyožitkováno a dlouhá řda řečxikfl

a obou strm se vystřídala Z řečí

předneienýcb zaslouží zrnin ky Champ
Clark dem z Missouri kterýž dovo

zoval že prý by každý demokrat v

kongresu pro přijeti přellohy té hla-

sovali měl an přijetím téže nejen
návrat demokratické administrace

ale i velká většina v příštím kongre
au zajištěna pry bude Zisedání

odročeno po 10 hodině

V senátu věnováno zasedáni úter-

ní hlavně debatě o zákonu na opravu
ve službě civilní a sice vyvolána táž

sen Allenem kterýž vyšetření pří-

čin pro kteréž několik sřítenco

vládních t jatek so omažských pro-

puštěno požadoval V dal&fm

schváleno zakoupení 1000 stanu pro

nešťastníky kteří o přístřeší zátopa-

mi v Tennessee a Arkansas připra-

veni byli a sen Turpie z Indiány
mluvil v zájmu resoluce kterouž

volení senátoru spolkových přímo
lidem požadováno jest V 3:10 za

bájeno krátké zasedáni výkonné a ve

3:45 senát se odročil Ve středu bylo
oznámeno výborem finančním že

předložen bude v dnech nejbližšlch
senátu ku schválení rozpočet pro od

bor hospodářský načež podun sen

Allenem pop z Nebrasky návrh na
odvolání zákona o opravě ve službě

civilní kterýžto návrh opodstatňován
tím le prý celý ten zákon jest pou
býra humbugem jenom k obalamu

oení lehkověrných sloužící Po
podání resoluce kterou! se požaduje
aakáaánf ukazování kineloscopových

MISS MABEL IIANNA

nejstarM dcera novdho senátora z Ohio Mark Hanny o kteříž se praví 1o jest
zasnoubena T II- - lieerymu bohatému a mladému kontmktoru z Toledo O

pro ty kdož domovinu ai zaujali

jako! i pro ty kdož jakoukoliv práci
na téle vykonali a pohledávku za

práci to neb materiál mají Rozsudek

tento vyneien v případu J W Fal

liheeho proti J Wittmeyerovi a

manželce a okolnosti tébol byly ná-

sledovní: Fallihee chtěl ai neqhat
vtělit do kněh zástavní právo za

mzdu jemu dlužnou proti čemu!

viak manželé Wittmeyerovi protesto
vah a sice na tom základě že poze
mek dotyčný jest Jejich domovinou

a tudíl že zástavnímu právu nepodlé
há A loto stanovisko jejich bylo

jak soudem obvodním tak i nyní
soudem nejvyiSím potvrzeno a roa

hodnuto le na domovinu právo za

atavovací na dlužuý obnoa za práci

vykonanou ani za materiál stavební

vtěleno býti nesmí

Parádně aajlho
o nichž podrobnou správu ji! jsme

přinesli dosud neustávají ba naopak

ztráty na majetku budou obrovské
I

ZCaruthersville Mo oznamováno ? I

úterý že 3 perníčky nemohou eUčiti!

hd a dobytek a zatopených farem

odváželi Utrpení lidu Jest nesmfr
né Tak ku př na kopečku sotva

ofaeíi taložen pak za tím účelem aby

kaldá stopa zločinu vymazána byla

Shledáno totiž fe blava byla rozsek

nuta Má ae za to íe jedná se tu o

vraždu loupežnou nebtf Ade pova-

lován byl za boháče a všeobecné se

mélo za tole peníze avé doma chová

ťro flllbastératvi

V Baltimore eouten jst pro
dr Joaeph J Litz Týl

před eoudem doznal le pěníte k

výpravě potřebné poskytnul a le vě

děl le parntčka "Woodall" k dopra
vě zbraní na Kuba poulito býti má i

Tím viak nepřestoupil prý ladného

zákona neboť sbraně vzaty jako

kaldý jiný náklad a muli kteří vý

pravy ae súčastnili nedopustili prý

ae přestupku nesákonitého v obvodu

právomocnoeti Sp Stát 6 neboť fili- -

buatéry atali ae teprvé po přiatání na

břehu kubánském

Zátepea

navštíveno bylo v úterý Cedar Ha--

pida la Kolem 10 hod dopoledni
dosáhla loti! voda v řece Cedar výi

ky 12 stop nad obyčejným atavem

a následkem toho byla velká část

West Cedar Rapids do značné výiky

zaplavena Mnoho rodin muselo se

vyatžhovati a na 250 domků obyde- l-


