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v íf iiíh Mran miMita plynosiii

demokraty v jedno a rtiknn:ifi

Sj zd svolán byl li základě pro
volání vydaného IJ Itstopa-b- i

kterými požadováno aby nírodní

konvente trany populiititké svo- -

ina byla na prvou tíeďi v dub- -
a ( a i

nu a v kterémž zárovm 1 mávni

Mládky platíormy jíkáí píijata
bytí by míla vytřeny byly Iyly
to články prohlalujíef " pro mě

nu papírovou a pro svobodnou a

neobmezeriou ražbu slííbra i lata

pro vydávání vládou nároI- -

ní vyslovuiící s J rod trustům a

vlastnění pozemků cizozemci a

pro vyvlastnění vlálou naM jak
dráh lak i telegralů Zan dán

výboru prohlášeno bylo lajným—

Výsledkem porad dle zpráv čtvr-

tečních bylo utvoření úplně nové

strany "strany lidu" kteráž by

nadále S dosavadní stranou popu
lištičkou úplně ničeho společného
neměla a vydáno provolání v něm

stanovisko nové strany objasňo
váno jest

POLITICKÉ

Hanna senátorem

V sněmu ohioském skončen ve

středu zápas o senátorství spolko
vé a výsledkem téhož —vlastně ani

ne tak výsledkem jako rychlostí

jakouž téhož dosaženo-- - spúsobe
no nemalé překvapení jak v la-rM- rh

ílemokratických tak i v řa

dách osobních odpůrců sen Han

nv kterýž lak známo o senátor
ství se ucházel a jehož kandidatu-

ra noslední rep konvencí státní

schválena bvla Minule oznámili

jsme již jak tuhý boj proti Han

noví veden jest a oznámili jsme
zároveň i tvrzení demokratů

spřáhlých s nimi stříbr republiká
nů Že Hanna nikdy potřebné vět

Siny nedocílí a že nástupcem jeho
bude buď demokrat aneb stříbr

republikán— leč tyto počty pánům
se zhatily V kaukusu demokra-

tickém kterýž v noci z pondělí na

úterý odbýván učiněno po dlou-

hém jednání konečně na cleve- -

landském mayoru McKissonovi co

kandidátu pro něhož hlasy odpur
ců Hannových odevzdány býti

mají a tento když do kaukusu při
veden byl učinil demokratům ná-

sledovní závazek: "Pánové ve

veřeinosti a Dřed lidem ísem a— i
musím býti republikánem leč sli

buj! a zavazuji se Vám že budu

li zvolen do senátu spolkového
touto íusí státi budu na platíor- -

mě chicagské" Ku hlasováni

senátu 1 sněmovně přikročeno v

úterý dopolednes tím výsledkem
že odevzdáno v senátu 19 hlasů

pro McKissona a 17 hlasů pro
Hannu v sněmovně pak — jeden

poslanec pro těžkou nemoc příto
men nebyl— odevzdáno hlasů 5G

pro Hannu 49 pro McKissona po
iednom nro Wilevho Warnera a
9 g

Lentze Výsledkem hlasování

byli odpůrci Hannovi nemálo pře-

kvapeni neboť jím dávána tomu-

to většina jednoho hlasu leč ne-

vzdali se naděje a tvrdili že při
konečném společném 'hlasování

výsledek jinak dopajne Lvi

sklamali se neboť když ve středu

ku společnému hlasování došlo

odevzdáno pro Hannu co senáto-

ra spolkového pro krátkou i dlou-

hou lhůtu 73 hlasů proti 70 vrže-

ným pro McKissona a 1 pro Lent- -

kttfí pálili a vraždili poi f'l

právy h řínílio tíhnu" §'
lané dřív nl lnlo a ntNla své-

ho přthnul potřaídfio bylo př
t)kolf na tj mob a adníílvo

obydlí svá v m dutku of hra-

ny Iftiah fiprmllí Hi%UAftn

ljřávy tét vjílifi ďi MfIboff

ivlidní vlak s pííruíini niař 41

spolkovéhi a Ml i okolní fnaď
iiíclvo k vyibfojnívyaváno

lottkUm
jínil bylo rrlkt-- 4J íívotů ltd

sfcjth arnafeno a a ví# jak l

ooooki Ikod tpfitobí-n-
o zataže

no bylo v ťíbrý město I ort Smitb
Afk po II h noční hravý ži-

vil zasáhnul nejdříve nárolní
hřbitov naČel hnal se clm rně-ste- m

zanechávajíc t a s bon v5ul

smrt a zkázu Spousta byla tím

hroznějlí jlikol dostavila ? v

Čase kdy vět&ina obyvatelftva již

hluboký spánek pohřížena byla
Co pak nezničeno dravjím živlem

padlo v oběť dravým plamenům
kteréž záhy na to v troskách vy-

pukly Mezi rozmetenými budo-

vami nalézá se celá řad budov

obchodních hotelů a Btrávních

domů a může být že poČtt obětí

dravého živlu vůbec nikdy náleží- -

VE VÍLCE
vvnslnzl tiKtríll ]l'prií lllllln llioci

r6znými divigemt buď k telefonováni aneb

tě ziištěn nebude V městě od- -

býváno totiž právě zasedání spol
kového soudu ku kterémuž mno-

ho íarmerů okolních za svědky
povoláno bylo a ti vesměs ubyto
váni bvli v laciných noclehárnách

nalézajících se právě v onom di

striktu kdež tornádem největš
spousta byla spůsobena a kdež

pak trosky vypuknuvším v nich

požárem zničeny byly Dále roz

metena byla nová budova zdejší

školy teprve nedávno nákladem

$50000 postavená a všechny ko

stelv až na kostel 'Nepoškvrne
ného Početí' kterýž jedině ztrá

tou věže to odstonal Dle po

slednějších zpráv bylo vichřicí 38

osob na m'stě usmrceno a 45 těž

ce iich raněno Podobně jako
Fort Smith navštíveno bylo i mě

stečko Van Uuren as půl míle již
něii na druhé straně řeky Arkan

sas ležící a dráha téhož jakož i v

okolí na několiic mil byla plných
200 vardů širokou Celá řada

budov a stavení hospodářských
b la vichřicí rozmetena a pokud

zjištěno 5 osob na místě usmrce-

no a dlouhá řada jich padajícími

trosky zraněna Též oznamuje
se že usmrceno bylo v okolí onom

na Bto kusů dobytka hovězího a

''Mníc! pokladní trůUjfr í:ri

filmem iInic na lích Jimi Hřmi
I o pot Jen) i jou i jinti lnhi I

notfni f ikonám lim li př'bjftk V

fíjmerh a vyelinl ♦1iloih nM- - v

ujiMn lud

Ki iUlik
líxnala ve itíedu vrf v AI

Kofi'piin lil pí Ch Wolkílova
klriž pfvdthoxího

1
( nfadnm

udala U nevlastní i)letádra
li byla od tuláka klrrý íarmti je

jí navllíví! cavrsldns Na á- -

kladé udání jejího zavedeno bylo

vyl tfování nánledkrm kterého!

odefrnl a vraldv oné na ní sa

mol nu uvaleno a ona xatčena

poěátkti upírala k veřtru vlak se

idinala a udala lo vražily dupu
lila se nál-dke- ročíh-n- í hád

kou vyvolaného Nejdříve prý

dťvře zálěroii zaUkrtila a pak a

revolveru několik ran do těla její
ho vypálila Hoačilcni v soused v

tvu proti vražedkyní bylo tak

velkým že odvežení ]jí do vězení

ve Voxhtock nutným uznáno

Jenom o $380000000
hlásí se nvní několik rodin iow

ských částka v jíle jmenovaná
tvoří jmění zanechané bratry John
a Jacob liakerem ve Filadelfií

sr
TELEFON

I i 11 _ airrnlnfhrt

použÍTBtl na poli vílefnéra mezi

tclegrsiovftni

kteří r 1798 jsouce bezdětni zem-

řeli a majetek veliké ceny po so-

bě zanechali Peníze stržené m

majetku uloženy byl

soudem jelikož nikdo o dědictví

se nehlásil na počátku tohoto sto-

letí do několika bank filadelfských
kdež od té doby ležely a při složi-

tém zúrokování na částku výše

prý vzrostly V minu-

lých dnech zjistili náhodou rodiny

George a Louis Bakcra N Stint-s- e

a J Thornse z Gilman Mar-sha- ll

Co Ia že v příbuzenství
se zemřelémi jsou a právní zástup-

ce H J Miller z Chicaga vysláá

již byl do Filadelfie aby dědictví

toho jim domohl Jen aby domu

nepřinesl 'kachnu'
Indiáni se bouří

Upálení dvou členů indiánské-

ho kmene Seminole u MaudOkla

o němž minule zprávu jsme přine-

sli za následek mělo bouření se

příslušníků kmen" dotyčného a

vypuknutí krvavých výtržností ne-

boť druhové a příbuzní upálenýck

prohlásili že smrt obou krvavé

pomstěna býti musí Prvá zprá-

va o nastoupení stezky válečné se

strany Indiánů došla v úterý z

Earlboro v jehožto okolí shro-

máždilo prý se ca 300 rudochů

nove zrr?AYY domácí

KHOfUXA IDUOTff

Nml H k lUcnl
Nit ♦y!ií t ( MimI An

Kdl oinimtl v ťi ř ý ndlrfru tlil
nfmric J ďiud nj!řlr mu

přimli vládu lurnkou k tiininl
nároků na náhradu n Ikodn M

hrm bouří arměnkth na majetku
irtisionáfft mtkkj'th tpůnolrt-no- u

1'orU faujmul prý ttil to Uno
visko ! není lodpuvídnou 2a

Ikodu jednotlivcům na magiku
jejich spůsohmoti kdyl přece e

vlech lii svjJch tnsiil tnajefrk
onen pfed každou mužnou pohro-niu- u

nebránili Vlídní odbor Já

din jest a udělení irutrukcf dal

lích' tak aby na portu %řlM jellť
nátlak v' směru tom učiněn býji
mohl

Dílo lháři
Ze SbawiH' Okla oznámeno

v óteřý íe během noci aloím
byl neznámými íháři požár v dře
věné iedné budově na Main a

Droadwar ul následkem čehož

v jedinké hodině 14 obchodních
budov popelem lehlo Ze tak

značnou mírou poíár se rozvířil

zaviněno tím la město dosud žá

dné vodárny nemá a tudíž na ha

lení ani pomyšlení nebylo

Bankéř iivraiáii
V Butte Mont zastřelen byl v

ťiterý president State Savingi ban

ky P A Largcyjedcn z nejpřed
nějších občanů tamních Thos J

Iiileym a jedině rychlému zakro-

čení ňřadalků a tajnému dopravě
ní do státní káznice v Dcer Lodge
má vrah co děkovati že rozzuře

ným lidem lynčován nebyl Uíley

vstoupil do banky a vyžádal si

Largeyho k rozmluvě během kte

réž pojednou revolver vytáhnul a

po oběti své dvakráte střelil Prvá

kule roztříštila bankéři rámě dru
há pak zasáhla jej do čela tak že

smrt byla okamžitou Když vrah

zatčen byl udal co příčinu vraždy
že byl Largeym již příliš" dlouho

za nos tahán což prý dále snášeti
nemohl Iíiley byl totiž jedním z

dělníka kteří výbuchem prachu v

skladištích Montana Central drá

hy — při čemž 58 života utraceno
— zmrzačeni byli Largey by

jedním z podílníků firmyjlž prach
náležel a Kiley činil ho za zmrzá
Čení své zodpovédným

Proti íepartmtntnfni obchodSm

zahájena byla v Denver Colo

počátkem týdne válka všemi ča

sopisy tamními z čehož ovšem

nemalá áadost mezi maloobchod- -

nictvem zavládla Válka tato vy

volána byla požadavkem spoje-

ných departmentních obchodů o

snížení ohláškových cen— již tak

dosti nízkých—o dalších 20 proc
kterémužto požadavku z ne jedné

příčiny ovšem vyhověno nebylo

Vydavatelé všech časopisů svorně

prohlásili ze od obchodů predpi
sovati si nedají neboť kdyby dali

si předpisovat! jakou cenu za o

hlášky počítati mají mohli by prý

obchodníci dotyční později před

pisovati jim í politiku a celý směr

listu tak že by pak časopis sta

se pouhým oznámkovým cárem

bez vlivu a vážnosti V boji svém

podporovány jsou časopisy všemi

organizacemi dělnickými jež za

kázaly Členům svým v obchodech

departmentních kupovatt a jež po

daly radě městské společnou re

solucí v níž o uvaleni vysoké da

n& na obchody ony se žádá

Celní příjmy

obnášely ve středu 1889024 nej- -

vyšší to obnos od vejití v platnost
navlho našeho zákona celního

n'-- i jiným odporučil) povolení
1 17 na důstojné vý

stavy afniisHsippsaé
New Yorku oznamuje

Že Kdnonovj podařilo se vynaléti
nový spftsob přípravy kujného že

lea jíml prý cena téhož značnou

nifoii snížena buď'

V Madison Vk sklouznul

v rtťrý člen nejvySíiho soudu lát

nílio I W Newman na cestě do

sl ilnílío kapitolu tak nešťastně

že na znak padl a hbku i loztřl

ítil následkem ČehoŽ druhého dne

smít následovala

V st louisském pivovaře
Anhetiser-lbisc- h oslaveno v úterý

podarovánfm dílnictva naplnění

pět set milionté láhve "budějovi-
ckého" piva— rekord to jakéhož

žádný jiný pivovar na světě dosud

nedosáhnul

Key West Fla oznámeno
_w 1 i il l„ I

ve středu ze kapitán vaiccneno
našeho parníku 'Malne' obdržel

telegraficky rozkaz z V ashingtonu

by k okamžitému odplutí na Ku-

bu připraven byl a rozkaz dotyč

ný že z rukou našeho gen konsu-l- a

v Havaně vyjiti má

Sebevraždu skočením z ok

na třetího poschodí spáchala ve

středu v Chicagu pí M C Ken- -

dalová manželka obchodního ce

stujícího Učinila prý tak ze zár

mutku nad ztrátou jedinkého dě-

cka

Odvodňovací komisí chicag-

skou zadán byl v úterý kontrakt

na stavbu otáčecího mostu přes
odvodňovací kanál na Campbell
ave a sice za $320000 Most

ten bude 416 stop dlouhým a 112

stop širokým a povede přes něho

8 tratí železničních

Máte zahrádku?
Jestli pak víte že časopis Hospodář

který stojí Jea $100 na celý rok

přináší v každém čísle mnoho ran a

pokynů pro zahradničení A co ví-

ce! JeHtli pak víte žtr každý před-

platitel na Hospodáře obdrží za do-

platek 10c zásobu 13 paklíěků se

iuen zelinových a květinových
zvláštiích vybraných druhů Jaké v

obyčejných obchodech ke koupi
nedostanete!

Poládtjte i ís o Hospodáře na ukázku

Adresujte: tdt

HOSPODAŘ Omaha Neb

rSEVERĎVili!±2]lKALENDÁŘ J

cl role 109Q ]

Ve víech lékárnách zdarma

I'i iHou ladvoucenlovou poítovnl tuáinku J

lWF Severa Cedar Rapids la

Do Faycttcvillc Tex

Pan Ondřej Šindelář převzal Jednatel
ntv( na&tch listů a s ochotou poslouží
každému v Jakékoliv obchodní cáležito--tl

n t o týkající Odporučtijeme pana
šindeláře do přízné naAlch řtenářĎ
:ix Vyd Hospodáře

Čechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v
brožurce přcdnáika pod vy5c uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d-a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny v Ne Yorku a upravil pak pro mč-siii- ík

Midland Monthly Tcntocenký
překlad přednášky tvoří broífirku 40

ntráuek obsahující vyobrazení Jana
II u sii Jana Žižky Jana Amose ha

Josefa Junmana Cena
jMiuze Ptc třeba v kolkách Dva aetity
mM'níku Midland Monthly obtahu-jíV- Í

tutcí pfeduášku v anKličinč za
Vtú Pokrok Zdpodn

Omaha Pcb
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