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12 POKROK ZÁPÁ
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'IVr přiJly přl úpadky drah !
dopravili jfj do domu kitIova

mody Ntrnin téměř Jediného kdrl třičký dobrodinec sa
aby neuznamovalo ! U dlouLo na ť skonal

srub ona dráha nevt&la vt správo I lrtl trlkelnfl

reteiverft V Allany dnu 87 pro- - V Ttk Kan učíriřny !on

SICÍ STROJE
fUX ériJlf U% tnhtt4k tMtnt UMniltw )lnS B lilld M

%Hj l)m f S tnhf thV-- fc tam rtHmit ffV)f 4 IH 'f mii'M )!
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Tolcrclr Západu

Ínt poládal právník Koardirun o !o 37 proÍnc kroky proti
vlko-oUnovfn-

(

rettivera pro New Yorkjlolj Od I Fellows aby tat
New Knjjland dráhy Ileccivo- - ha požadovali příspěvek na sirol- -

činro ivatiý BuUíiťro Orphar:'

1 TOrrk itfiUI lifr
i Výslech svédku v případu křen

i VttatvTK%U jiní laatřelil itu
sr chicstfikého Harrisona tyl
ja 33 rotuc v trtstiilio aoule
ukončen Argumentace právní
i a návladnlho započala v ú tr ý

i to obhajoba hlavní na to

řipravoiaU I vystoupí proti
'Wotci Murrayovi o níml chce

'rditl 1 jet divný přlul Iltrri
nd Obhájce vyvolal minulo v

' nudní utni ohromnou senaari pro
liíenlm !e nebude roti žádnému

'festu ku kterému bude sňal Irn- -

_t „ t i'
ergaai ououzen mceiio narcuau

jlma proti rozsudku smrti prova
fi:m Proti rozulku smrti bude

I0 ta každých okolností appelovati
ffbutn( Prendergasta budou spo-

kojeni bude-- H trah odaouzen k

?oslán do blázince Obhájce činí
oufaIé pokusy aby že

t šíleným avšak sotva se mu to

ýodaří
i Mika soudné ukázána

r Od jisté doby vyprávčlo se že

:rába Northern Pacifio sníží nudy
výcb zřízenců strojvedoucích

opiču výhybkářl a jiných Tito

odbývali poradu dne 20 prosince
]f St Paul i usnesli ne na všoobec-4- 6

slivce kdyby dráha dnem 1

ladná chtčla rkutčné slibované
--nížení mzdy zavésti Porady
tenerálním managerem hendn- -

kera v St Paul nevedly k cíli

jíředníci a receiverové dráhy byli

f Sak na to připraveni i telegrafova- -

i 1 Milwaukee podél celé tratě že

boudce Jenkins od spolkového
ifi t

iuuuu v 1111 auae juiii I4JU4'
1 rozkaz jimi se všem zřízencům

taždé spiknutí ne proti receiverftm

Jraby aby zřízenci Její bez opo--

_ _d I 1! M! í - - Z L _ft lir tul un vin ni i □ li n t c vyuittaitj
: nabádání v tom sničru atd" se ď f ti

jiesiní Praví se ře podobný vý-lo- s

soudu byl ve Spojených Státech

ydán poprvé a stal se na žádost

feceiverfi již Jádoet evou za úče-

lem tím podali již dne 18

e Z toho vidžti 2e receiverové

' A6 jak náleží připravili k zaraýřle
aé srážce na mzdě jež má obná

5eti pět až dexet procent Rozkaz

oudcov doručen byl vlem úřední-

kům jednotlivých organisací zřízen- -

'cl jakož i vřem jednotlivc&m u

ijv- - _„x_é-_- i t : „

á v žádonti své již u věci té zada-

li uvedli že vyžaduje toho pro-Bpěc- h

celku a cUv dráhy aby
úřední kroky se staly a Boudce

°pJenkin8 přidal e na Btranu jejich
Organiflace zřízenců dráhy hodlají

nejtrva&Uv IJtf a tfrM?tsi 4okouiroimlStmjo tylo Jon bea odjwni nrJdokoiulajll

jm uk odokocd jejich m

Up l Mbtxlma Jit

ITa sslcouSlni
koma by DllbII v JakímkollT olútda

T ™
V bofJím ti _- i r —

cbutovev co tirJd&kUditIJIsra&imlUmtluy u

iSEK toi číf obMb0- -

cooa ootoikaukz plocha

'" ťonjdnatorino Vy
obrama edlejíl okzul Tnltř

bjiřUřClfiroj kurťinprr

"1í f"4o Jtbo jew
ot

ktMÍUo bel minky SJpokoj! tl BiBit -

na 30 dnů
dU U do W dui u 0bJrfiJ rritltl bbdrlt

m lh1Ml„íBi Bl„— w v w ují twjvuq
jlcpltha mateři il elrgmlpl dprtfr

ČIťNEít Jet tie)no?řjMbo a ncJTodniv

doMibo reHzcul ttk ituh nmimaTlékacI
C itka tIoíI do řluBku pfidrzl m a pon-tit- n

atibaoUm ta koouO aJU Jeat Iluutk
uariuoua

rem ustanoven byl T í" Pliti je
den s řiditelft společnosti Stt
dráhy byl piý takový le usUnove
ní receiver1 Jest Jen %íd přiroie
nou

Iiuď Slu ho

Před soudcem lírenlano v tresť
ním soudě v Chicaga měl dne 20

prosince výpomocný státního ná- -

vládního Todl závěreční řeč k

porotě v případu Prendergasta
jenž obviněn jest s vraždy spáchá
ně na thicigkíni mayoru Cartér
II IUrriKonoi lýi pravil mtzi
jiným ie porota na základě poda
ného svědectví buď musí uzuati

Prendergavta vinným vraždy aneb

uznali ie za zločin spáchaný není

zodpovědným Jiné cesty prý jí
netbývá buď chlapík musí být po
trestán v plném znění zákona
aneb af poslán jet do blázince

Obhájce obžalovaného opět tvrdil
že duJevnl Uv Prendergastft v do-

kazuje že čin jím spáchaný stal se
v návalu choromyslnosti v kteréž
a utkvělé své myšlénce že bude

korporačním právníkem města

Chicaga byl jen podporován nyněj
iím městským právníkem Adolfem
Krausem

Vh'mii1 ťuuiiy

Tajemník Carlisle obdržel do

Washingtonu dne 25 prosince
zprávu od A Wooda celního jed
natele v Oregonu z Union Station

jež zní následovně: "Porota v

soudě o spiknutí Číňanu shledala

bývalého zvláštního celního jedna-
tele Mulkey Dunbara a veřejného
notáře Iiannona vinnými Ohled
ně výběrčího spolkových daní Lo-tan-a

porota též rozhodla ježto 11

poroteft hlasovalo vinen a jeden
aby byl propuštěn Bylo dokázá
no veliké spiknutí a sice že 1500

čínských dělníku během 8 měsíců

přistálo nezákonnitým spfisobem
začež dostával Mulkey 1200 mě

síčně Jistý Whitney Boise byl
dán porotou rovněž v obžalobu
Dostával $50 za jednu osobu a

vyplácel js koUIrtoru Botanovi

Úpadek válcoven'

The Mahoning liolling Mill Co
v Danville jejíž úřadovny nalézají
se v Philadelphii přešla dne 27

prosince v ruce receivera Dluhy
společnosti obnáší $340000 jmění
1332000 Předseda společnosti
pravil že bylo nutno ku kroku to
mu eáhnouti vzhledem na panující
tíseň peněžní V závodech těch
zaměstnáno byto osm set dělníku

Třenice na severozápadě

The Northwestern Miller" při
náší ze dne 27 prosince zprávu o

tom jak veliké jsou zásoby pšeni
ce v soukromých elevatorech v

Minneapolis i udává že nalézá se!

ji Um 997000 buSlfl méně o 10000
nežli před tfdnem "Market Re- -

cord" udává na skladě se nalézající
zásoby pšenice ve venkovských
elevatorech minnesotských a obou
Dakot na 0720000 bušlfi čili více
nežli týdne předcházejícího o 105- -

000 Celkem tedy zásoba pšenice
na skladě obnáší na severozápadu
28810842 bušlfi čili 413000 bušlfi
více nežli před týdnem "Miller"

praví dále že mlýny v Superior a
Duluth minulého týdne semlely
46000 sudft mouky oproti 30223
minulého týdne Obchod se poně-
kud zastavil následkem nesníže-nýc- h

cen dopravních Ceny mlýn
ských výrobku zůstaly nezměněné

Takých kdjbj byla více

Robert C (íísher 571etý mili
onář t Yonkers N Y postavil se
dne 27 prosince u dveří kostela

episkopální církv v New Rochelle
každému chudšímu členu obce

dal vánoční dárek ve spQsobě zlaté- -

ho dvacetidollaru Sotva bvl ro--

zdal dárky své přišly naň mdloby a

byl by málem upadl Přátelé a

llome od podřízených loží ( Vlkem

100 těchto loží se proti tunu opře
lo Í požádaly zárovfň úřady aby

musel uznat! a uvéti
úředníky loží a dátí lim pQlletnl
heslo Krnest Veleton do Boissiere
daroval as před 2 lety Od I IVlIows

farmu o 300 akrech v Ottawa okre
su s veškerým nářadím a zaříze-

ním žádaje aby lam sirotci po
U'M řellows našli útulku l na

majetku toho páčí se na 1 100000
Podřízené lože nechtí plat't poně-va- č

majetek ten sám duxti iižiiku

poskytuje anil bylo by třeba ještě
zvláštních poplatku Soud má ny-

ní o věci té rozhodnout

Musí se vyrovnal

Dne 27 prosince byl v Manito- -

wocu i vydán ufednl rozkaz

platební na 143106 a sice v přípa
du okresu Manitowoo proti T C

Shove ISanking Co Iloratio Tru- -

manovi e Conperovi (Jeorgc
Pankrácovi May Williamsu a

Keinhardovi llihrovi C A Oie- -

lowi a T C Shoveovi (Jielow

býval okresním pokladníkem i umí

stil peníze mu svěřené v bance

Shoveově kteráž trakla Plateb- -

ní rozkaz zií proti správě
--
nky

Gielowi a jeho ručitelnm

1'odrod s výztužným

V Dubuque Iowa vyšetřoval od
1 i

jisio uuny vyuur jir iinijuiuu uuuuiu
vládního podvody jež se tam a v

okolí s výslužnýra děly Proti bý-- '

Leuwenovi z iime npring--
t ia a

ékař&m Kesslovi z Crescoa Peggo

viz líecoran oyio n spomoveno
soudu V Dubuque přes 43 rozlič

ných žalob podáno Proti všem

třem obžalovaným jest po ruce

mnoho dftkazu a částky které

zpronevěřili páčí se na 80000
ročně Zcela zdraví lidé z nichž

mnozí k pensi ani oprávněni neby- -

i byli ve zprávách lékařů co velcí

mrzáci vylíčeni a opatřena jim

pente O peníze dělili pak se Van

Leuuen Kessel a Pegg s pensisty
U penzijního úřadu jest přes 500

podobných podvodu známo Ob-

žalovaní budou v dubnu souzeni

První případ který bude projedná
ván týká se Ilorace Crandalla

bohatého obchodníka a zároveň vy-

nikajícího kostelíčkáře v Colfaxu
N D Ve své žádosti o pensi udal

Crandall že bydlí v Decorah la a

to proto aby jej mohl dr Pegg

ékařsky prohlédnouti nález lékaře

zněl že jest Crandall nuzákem

který jest na cizí pomoc odkázán a

tyž obdržel pensi 172 měsíčně

Zatím ale jest Crandall úplně
zdráv a každodenně pracuje ve

svém obchodě

Chtěl zabít majora

Nějaký krenk vnikl do úřadov

ny mayorovy r Louisville Ky dne

26 prosince žádaje mayora Henry
S Tylera aby mu podal dfikazy o

Um že otec jeho totiž onoho

krenka spáchal samovraždu Zane-

chal prý po sobě velké jmění a on

jako dědic že se oA chce hlásili

Mayor spozoroval ihned že má co

činiti s krenkem zejména když

tento tasil revolver vyhrožuje mu

zabitím Stcočil k němu a odzbro-

jil jej zavolav výpomocného práv-

níka a policistu Ti měli s chlapí-
kem co dělat aby se jej zmocnili a

zatkli jej Jest to jistý Schwartz

jehož chování v době poslední bylo

prý zvláštní Bude poslán nejspí
še do blázince

—
BUrkIeD's Arnlca Nalre

mít „ „8i tro pootnnf odf

""or Třeí V™enL'iyii1i:iAl"dJ!
k4nt a pin )é itoa iio bo mm(hi
Bbo m paiarttL ooa-j&- araiiieka ní

" Oooda"c°'LlVttmXr'

BtroJ opatřen Jt anmoo8íovacl Miloo tak la b lakíkolřr arUítat yommoM tato vťdy

do pravíbo minu oaucctia JmU Tél optřen Jert aamoíloof a narllikmi VNtaako m do UbuJ

in H!H 4-- 1]

IV Jam i drMMasIaT II STa

Mfadi a iilf m m arol {rurmeioa naviji

tKmkým pohybfitluJm lliiadl Vfibccvkttí

áém ohledá Jtt iterl"l Ho 00 nejdokoua- -

Tyto atroja neproaarama ntmoktAWfít tf-b- ri

pouze Jun pnílin od!íratlun Utrjm I tur

vm Proto ceno Jliioo nei tukovou

T kU rí cahrnuto Jet Jil predpktiid na iopl
Pokrok Záimdu Knihovnu Americkou a tiHbll-maatr-

"Pokrok Záiiada" Ba nánlidujld eruy

t ni til Jak řcířiio ji p!cdplUi4 ot tdeunik
Pokrok Západu KuIIhivouo Amarlckua Eubruuto

obrátily se proti epolečnoMti tfmže

' gpfiHobem a požádaly o zadržovací

f rozkaz u téhož soudce aby cpoleč- -

nost nesměla jim strhnouti ani
'
centu z jejich mzdy

'f DřÍT ženatí

Guvernér Lewelling vydal oběž-r]ní- k

k policejním komisařům šesti

4 větších měst ve státu v němž npo-'ftorňuj- e

je aby poskytovali zamést-'nán- í

nejprve mužům ženatým

Jutí
Stroj ToVroV Západa Ka & a 3 íopllky po kid atraní a Jodntm dloobrn aproatrud KI0S

Tuntí troJ clu luplíkr po kid4 rtraní a Jedním dlouhý io oproutříid Juk rWíU na

Týla umtflřnin ryohrnKi nl Í300

Tenifl airoj ťta K aHa lupllkam na knl4 atri8 a Jedním oproatřod fcKWI

Vfcflny tyf (itrojn Joa tóin aonaUfy a tíhot dokonalého atavenL BoadC T ctt Clal

poore a Jediní Jn p-- t íoplíkfi

yrl stroj "Pokrok 7Jpalu" opatřen jest českým i anglickým
ndeodetn k zacházeni a

Kafcty a tíilito atrojd mi vsVhny ttK-rm- pMrtroJo Jnko jbrnboíky aapofiky aliérá-k- y

atp aalra nJdokoiial'jiho drulm trranil4 a anajnenlti pracnjld Loni poakytoviny

byly lepil pHutroJa k ctrojl tomuto ra doplatek TSc nti lum Uk Jb nujilokoualajal pHatroJa

kpi! ouícb loflkch dopluUk Mlírnin v hořeli e ri5 nca iWio doplktko

JI3STB STROJE
jHliko nřktefl iHllřrat la dánjl k tflll lácl predooft luTuřjlim troj&m Jak4 JJn4 &iaoplay

poakytojl anain e i iřm ybovřtl a nabizíma rfiximt

e- -

Zdokonalený stroj Slngcrftr cZEg

Viávajíce jim přednost kde se tak
Jdělati dá před svobodnými aby

bídy np'ie ubylo

J Foéet nťzamřhtnaných

i Minule zmínili jsme se o znač-

eném počtu nezaměstnaných jakž

jednatelna Bradstreetova v New

Yorku udávala Dle zprávy té ze

119 předních měst amerických od- -

_i-- L 1

nezameHinanyca a primu na dicu

závislých osob přes tři miliony
Počet nezaměstnaných jedině ob--

f násí přes 801000 a od těch závisí

York a New Jersey samy mají
í 223250 nezaměstnaných a 563750

Opatřený rovnřl Mrtioiioicl Ji hloo I inimoíintiíio nnrljAkum adokoeulenml pfUtrojl tak

Jako atroj "Pokrok Zapadá" aa naladujíi I relmi lovné eeayi

Člulo í S Supliky 1181)0 Cl 4 a 5 lupllky IJTM ÍU 0 M BiupUky I18JM

V tíu cen cahniato Je ovlk-- til JIH jKdplatné na Pokrok Zapadá Kalttoma Atnerlckoa

K Um to aUojDjn nivody nemiine

ITcpzsdArrdmo řlcl Btroja
k TÍilI Til3iq a nevedeme T nlrb oIk bod itf nám pointe a Jndlnl Jde to abjíiora pwkytll
přllcílUiel niJlm odbíratelům nabýil dokonalého ikluoatroje ca ceno továrnL Kdo rl ie otiy6"Jnf

dobrf airoj atoji 149 kl 1'ů mM bfú Cn bychom my mobil ma opatfltl právS tak dobrý

troj ca miut ne pololt l ceny V tom vlk t )nm lidné tajnoatl a dine to vln yvítllt aa la

JedniMlufci BtroJ Utvrf Jednatel prodává aa &~&0 dol la botové rwb - na aplátky

p6vodié T tovární vire ne 9~2 dolarl V k olt!Íiiot TydrCuJe atáttilho JednaU la který chr

vydřlutl 10 dol ntbvlco tiakafclém prodaném etrojl ehra-l- l ala nfiJuVá pnxUt mnul vydrioval po-

domní Jednatele k M JaoO rádi kdy odbydoo Jeden atroj ca týden a mnul na kaldéra vydílaU $15

Tento dvojí výdíli k my nalltn odWratel&m ofctUme a Jouc proetfe4nlky bm-i- I nlmy a továrnoa a

potkytnjfce airoje aa ona továnit bea výdelka totUsm clultl Uk ca cena menli ne poloviční Z

tobo wcri kuily Ie iwjwu to ládné táry Ie to unad atroja IpatuSjSl a PHOTO JEN larl-níj- ll

nýliri mfiia aa pfeevCdílt (e Jmm to etrojo Uk dokonali a dobré Juk Uve Je abotorltl ale la-

míJíl ne aa pokivteul cena po"' J" pro'" P""1' teu9 tovární

Kdo by raad o tom cboval pfwa níjakoo potlibnoat tubo BDoaorBaJeni M VJ?" Bvedi-n-

caraCeut a mimo toclniine J tí náulednjtrl tnlddkai
Kdo bf pe tbirkmtlUAhaitnj "Pokrok Zápodxf AUdat 9 faUikoU Mtea W
tkludiUHtt fr&H mb trmkolivik jintm mnfnmat tg mýUfUm tiyfim můMJrJ árfyieUt

d 90 dmi p tlArimi wráUU m obdrň r4 pml— ntujSl
IttKlaktor tohoto Imtti rKiulivá ám Jeden M trojil Prkřoli Západu" re ay doroáono-It- i

a al ilhve mil mroje lxnneeiío a Slnfc-t-T uinávi a rlannlk# pMuiul ackuaoooatl stroj
j?krk Západu" as neJdokonalvJM Adreaujt jednoduaai

fokroU apadu Onixy JzV F?el

í oa nicu zavisiycn i'ennsyivania
' i má 151500 nezaměstnaných a 440-- Y

200 od nich závislých osob Střed- -

' ní státy čítají 227340 neaměstna- -

ných a 443310 od nich závislých
osob Severozápadní státy 64990

jresamčstnanca a 195800 od nbh
i závislých Tichomořský břeh má

i £5800 a 47000 od nich závislých
i ílínf mtkiv AI OfíH npfiamřutninóch' " "~ _ ' " — —
i J v )

V 122650 závislých


