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přQmřrriou 'f% lo ale noci byly
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ia Korné hřl nyní do-

ni ilohřu a v fi kterých ohUtlch
incne m ilepiila Míiy pa-tvin-

tnačn lUpíily po vřtiiní
hude ne muei iIh krmivo pro

dohytek přikupovali Zernfial ukli- -

teno lud ol 20 do 40 procent
xklixiií obyčejné Míaty n jil oře
a někde také jil o netbou upoía-l- o

- V Norlh Dakotě je- -t jil
veikeró obilí poiiekauo a ikliteň

jenl přehojnou neboť uklixeno il i

42 buílft pienicet akru To tvliilé
platí o úrod v údolí řeky Hed

1'Sentre co krmivo

IIonpod4řnkým odborem vládním
v Wanhingtonu vydán byl poČAt
kem týdnu bulletin pojednávající o

užívání pHenice co krmiva pro tuč-

nění dobytka a nice odporučuje ne

toto z nejedné příčiny Z kona-

ných pokuuft ukázalo prý hp 2u

bylo krmení polovi-
nou pSenico a polovinou korný což

prý daleko vydatnéjSím jent než

kdyby pouze jiSenicí neb pouze
kornou krmeno bylo "Když ku-

kuřice i pŇenico Htejnč drahými
jnou "praví ho v bulletinu onom"
tu vyplatí mu lépe krmit pňenicí a

prodávati kornu Předné pňenico

jeHt o 7 proceit tčííí na bušlu než

korná za druhé ponévadž pšenice
při tejné váe jent právě tak do-

brou k vykrmování daleko ale-- lep-h- í

k podporování vzr(Utu a ta třetí

ponévadž prodejem korný ztratí
no mnohem méně hnojivých látek
než by jich prodejem pSenico ztra

ceni} bylo měnící ma ho t počát
ku krmiti pouze v malých dávkách
a když možným to jent má umíně

na býti a jiným obilím při čemž

pozor dávati by ho mělo aby

dobytče nedontalo více než pro
ně určeno jeHt To zvláítž platí
při koních"

Lesní požáry

řádl do-ti- d značnou měrou na raz

ných místech ve Wisconsinu lak že
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Zdarma co prémii
ržl kaíJý celoroční předplatitel
veliké HeiSity roimřru lOjxH
ích ohnali (i jící 110 přo-

Mných vyohrazení výjevft a pa
ViiihoilnoMtf výHtavy chicagNké
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podniknu lnifef při čeml Sk
neSfaitnou náhodou rána vyála a

kule hoííkovi ilo podbřiíí vnikla
Vidí le poranění )'ho j t nmr'e-liý-

učinil druhou ranou trá nl

jeho konec načel ám úřadftrn m

vydal Mám nalézá ie nyní napo
kraji tonfaUtví

Konkurfnre rullnianov i

V Iliawathi Ivan založena

byla ipolečnoit za podpory několi-

ka východních kapitalintn kteráž

vyráběli hodlá palácové a ipací
vozy v Houtěžl ho apolečnoHtt Pull -

manovou Jakmile mínto k posta-

vení távodu vyhlédnuto bude pře-

stěhuje ho tam prý z Chicaga as

800 dřívějších třízenefl Pull mano-

vých aby tu zaměstnání nalezli
Ti kdož do podniku onoho peníze
vložili doHtávati budou pouze šet
procent OHtatek pak — jent-l- i totiž
něco zbydt — rozdělován bude me-

zi laměHtnance

Vjřietřiijí Máikn

Jedním z nejzajímavějSích Hvěd-k-

kterýž donud před vládní komi- -

hi v taHeuajfcf povolán
byl ukázal ho v pondělí býti (1

Pullman Týž obšírně vjHvětlo
val pohnfttky kteréž HpolečriOHti k

pOHtavení onady pohnuly a konej-n- ě

také prohláníl že prý Hpoleč-noH- t

v pohlední době prodělávala
vzdor tomu ale dále pracováno a to

výhradně jen ta tím účelem prý
aby dělnictvu zamČHtnání poHkyt- -

nuto býti mohlo Až do vypuknu-
tí Htávky prodělala prý tím Hpoltč- -

nont téměř t10000 něhot? jedrotli
vé káry dodáváiy o 300 až 1500

levněji než výroba jich stála
Dalším výslechem vyšlo na jevo e

kapitál v roce 1807 obnášel pouzo
$1000000 nyní však již na 0

rozmnožen jest v prvých
dvou letech vypláceno dividenda
12 procent v dalších dvou letech
OJ a od té doby každoročně 8 pro-

cent při čemž ještě nahromaděn

přebytek v obnosu #25000000 Na
otázku tda v loni a v prvých měsí-

cích roku letošního společnost vy-

dělávala či prodělávala odpověděl
Pullman že vydělávala a že na di-

videndách letos $2800000 vypla-
ceno bylo Dálo vypovídal že

spol nikdy zřízencům svým dobro-

volní mzdu nezvýšila a že při spo-

rech mezi riélnictvem a společno
sti vzniklých nikdy k arbitraci ne-

přivolil an upírá rozhodně dělni-

ctvu právo do osobních táležitosti
jeho so míchali Zajímavou byla
odpověď na dotaz proč dílny své

společnost netav řela když jak
Pullman tvrdí vlastně proděláva-
la OJpovřděiC totiž Pullman le
zavřením dílen byla by společnost

ri no- -i i tv jm niiiviti
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po lilfi lim vypuknul yulkt v

pAjipiiřovm ti nmitríin ď-m-

31 ílořřirk nl t dl ilhn by! ai
iiIoImi 1'hrriA lkoli olliua po

láry ipftiobvné clhťlajn i na %'-Qf- )i)

doliřft

Kfpabllláal f Triai

tahájili titnl ivou konviTiií

útry v Dallai a jako oby5n va-

riím tuhý iáf i4 mcii republikány
bílými a čtrnfmi Přítomno bylo
kolem 1000 delfátft a límřř polo-
vina i nich byla černochů Jak ie
podobá dojde ku ipojenl ie repu-blikát-

ft

fiopuliity £(ml doufá nu

porážka itrany demokratické do-

cílili

5rjvyil nátladni proti I'ullmanevl

Nejvyííí návladní ipolkový
Olney hodlá iakréiti proti ipoieo-noit- i

1'allmanově a lico t té příči-

ny an prý lařízeoý má hoHtinco ve

avých palácových vozích aniž by k

tomu oprávněnou byla Olney ne- -
UHtane prý dříve dokud v případu
tomto od nejvyiíí instance roxhoJ
nutí nedocílí

Hed Lake renervace

Za nedlouho otevřena bude čánt

Ited renervace v severní Min

neHotě blíže hranic KanadHkých
VětSioa reHprvace této jnoa lény a

bude nepochybně prodána na dříví
Ani dvacet townsbip& jeHt bet lenQ

aneb jen rnalo porontlých které ho

budou taujínati na domoviny Ani

polovice t potomka jet prý do-

brých a druhá polovice více méně

močálovitá ale hoďícf ho dobře ta
luka Podnebí jet ovšem o něco

HtudenějSf uežli v jižní části státu

Pozemky tu zaujmu té budou ho

platit po 1125 akr v pěti ročních
--

plátkách a muHÍ ho na nich pět let

bydleli a je vzdčlávati než majet-mekéh- o

práva k nim ho nabyde

Guvernér zatčen

V Denver Colo zatčen bvl v
j
-

úterý odpoledne maršálem Hpolko--
'

vým guvernér Waite a to nice na

obžalobu i otevření dopisu na ji
nou OHobu adresovaného jakož i ze

spiknuli kteréž prý tadržení dopi
m dotyčného ta učel mělo Záro
veň h guvernérem zatčeni na tutéž
obžalobu předseda policejního ko

mise Mullins maršál Armstrong a

matrona Dwyerova Žaloba podá- -

na byla paní Likenaovou kteráž

nera a víío tmíněných úřadníkfl
otovřen Guvernér Waite tvr- -

dí íe JeHt nevinným dotnává však

J doP' po otevření přečten mu

7}l
~~

IřJte}é guvernéra tvrdí le

načel pak snadno od republikánů

poražen by byl

Btook Cornmiíi-iior- i Cof
tt i kfiin (i ft ťf "'-i-

i t t i t f
4 ! ri i i 1 i r mv f mi
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Ofiiiln t lip Stwk Co

iřhan llllí Omahi Sfh

bftiU Urátu utrpU a mi- -

"ř ťbi býtt i by prý lílkip
''p'tnn Mj"fif práre uk dobr!
íkniořií dělníky ďnUti in tito

! jin bfvili by il nalli
N'"ták i i li ilulfiA ji-h- o a Mtat- -

!Ifi uř Inlk iiiíl-i- bylo i„p
vř ll Iw n a i přďinu u íl le

kovým li bní plat inilovali i nt-- f

ii M art llbiti by li to nwdti
lliUím -- vMkfin byl pokladník
banky Piillinanovy kturýl ivřdiil
li 14ti ří#rn A i bankou obcho
doválo Ví hledem k vyilácenf
i"''lčil 1 dáván dlníkdm iprá- -

I I I I tvou závodu praviieine mzda ve

dvou poukázkách jedna z nichl na

obnn dlužného nájemného zněla a
tato pak v bance pro společnost
zadržena byla tak že dělník pou-

ze zbytek mzdy ď rukou doslal
— V úterním zaiedání svědčil zá-

stupci) Chicago t Alton dráhy a
sicu vypovídal že spQsobené Škody
V čase stávky obnáší $286300
Dráha Lake Shore it Michigan
Southern odhaduje si i' odu na

vozích na $5154 dráha Chicag
t Kastern Illinois na $2621000
a Chicago Ilurlington & Quincy
na $150000 Po zástupcích dráh
svědčil místopředseda společnosti
Pullmanovy Wickes kterýž vypo-povíd-

al

že výrobní cena kontakt-

ovaných kár v čase stávky obná-

šela $1100000 a práce na nich

rozpočtena na $210000 což bylo
o 20 procent méně neZ dříve

placeno Wickes doznal že kon-

trakt vzat o $52000 pod cenou

avšak zároveň že mzda úhrná
snížena o $00000 tak že vlastní

opolečuoat nejen nic neprodělala
ale ještě ke všemu dalších $8000

na dělnictvu vydřela Se snížením

nudy mělo prý být dělnictvo

spokojeno an prý jest lépe vydělat
si něco než nic V zasedání

odpoledním vyslýchán gen Miles
vzhledem k opatřením jež k

potlačeni výtržnosti učinil a tda

při tom dle pokynu dráh se řídil
— Ve středu vyslýchána byla celá
řada svědkA t nichž někteří
svědčili že slyšeli místopředseda
unie zřízeneft železničních Ilowar-d- a

naváděli slávkáře k páchání
různých násilností Tím veškeré

přímé svědectví skončeno a soudí
se že tím i tasedání výboru v Chi-

cagu ukončeno bylo

Dle zprávy nejvyššího kan-

cléře řádu líytlřft Pythia čítala or-

ganizace 1 lednem letošního roku
0008 loží se 443015 členy Maje-

tek jednotlivých loží obnášel do-

hromady $700805447 a podpory
členům vyplaceno ta minulý rok

$1120514598

Stávka uhlokopftv okolí Maa-sillo- n

Ohio trvá dále a stávkáři
odmítli ta nabízených jim podmí
nek do práce se vrátiti V dolech
oněch stávkuje so již od 17 února

Státní demokracie new-yorsk- á

přijala ve středeční své schBn v

New Yorku resoluci kterouž vy

slovuje se proti podporování stra-

ny kteráž po minulých šest roku v

záležitostech městských u vesla se

nalézala — rozuměj Tammany —

jakož i proti dalšímu ponechání

správy městské v rukou frakce té

spňsobené škody do statisíci sáhali dříve matronou v policejním věze-budo- u

Ve středu doňla do Marsh-- ! ní byla a jejížto dopis matronou
lield tnráva o úplném tničení mě-- Iwyerovou se avolením prý guver- -

steČka VeHper čimž škoda $200000

tiřesahující nnňsobena bvls IJvlotf

tam zničeno nřes ooooooo ton lřf

ví dále pila a hoblovárna firmy
Sherry-Cunero- n Lumber Co 17

doma obydelných a celá řada náklad- -
Kem- - V ! u nT ST

železncních V okolívozu nj(lalSíraťkaynaidf (J w ]n%
Vesper řádily lesn požáry po celé dátem jehol by Fopulitická strana
dva týdny jehkož však městečko mohlajmenovati a účelem jeho
jimi ohrožováno nebylo nověnována lUoCní má prý býti aby u přátel

áme hojnou zásobu Špádu a taroJ'ra naeiua l'ozornoHl 10 Prftve jeho vtbutony byly ním sympa-které- í

prodáváme hru za $125 nf "tečku osudným Prud- - thie tak aby tnovunavržen bvl
ou'zaél35 j

Knihkupectví Pokroku Západu

kým vichrem zaneseny totiž plameny
do ohrad dřevařských a v několika

r


