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by slova promluvil vypálil po mat

ce své dvA rány jel obé jí zaaáhly
tak le okamžité mrtva k zemi kle
sla Podobné střelil dvakráte po
otci smrtelného poraneul mu spQ- -

obiv načel uprchl a dosud vypá
trán nebyl

O poAtorníeli poukázkách

PfíruČÍ generálního poStmUtra
Jonea uveřejnil zajímavé zprávy o

rozvoji systému poštovních pouká
zek jež před 14 lety byly v Sou

stálí zavedeny První rok bylo v

celé zemi 415 úřadů pro poštovní
poukázky a úřady ty v celé zemi

sprostředkovaly zaslání pouze 12-00- 0

teď ale jest zde takových úřa-

du 10957 a prostřednictvím jich
dodáno za poslední rok $130000-00- 0

Mimo to t25000000 připadá
na cizozemskou poštovní dopravu
pomocí poštovních poukázek po-

sláno bylo odtud do jiných emí

118000000 a i džiny do Spoj
Státu $7000000

Ví til Kevr York

V úterní volbě hlasovali občané
New Yorku Brooklynu a jiných s

nimi sousedících město tom máli
se jim vSe donutí jediné obecní

správy Minulé státní zákonodár

stvo se totiž usneslo aby lid všech
těch mést a obci hlasoval o otázce

maji li v jednu sloučeny býti neb
ne Území všech obcí o jichž
sloučeni se jedná má celkem roz-

lohu 317 čtverečních mil kdežto
rozloha New Yorku nyní obnáší jen
39 čtver mil "VětSí New York'
měl by tudíž rozlohu osmkráte vět-

ší než nyní a o 131 čtver mil většt
než Chicago jehož rozloha obnáší
180 čtver mil Území jež má býti
sloučeno pod Jedinou obecní sprá-
vou má dle státního censu s roku
1892 skoro tři miliony obyvatelů
a pouze čtyry státy naší Uhie mají
víoe obyvatelstva než by mělo toto
nové veleměsto

Za :00 000 škody

V úterý v noci dne 30 října vy
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Pokladním o!bnretn omárr
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rodních bankách naiii h celkem

72941SS10 proti 11431 124 3't

térale dni roka minulého Ol]

pftjčck proti roku loňskému r

ien byl o $161000000 'IV hol

nalézalo se v národních bankáo

hotovosti $238250624 v prn
kovových a $120644051 v ban
kách I

Na prodej
éohrt fwif-- i 11

eiao BUMt t44U dalalilnM ř kr --

aor TI t

takměř ku konci avšak my shledav

se nepředplatila a Jelikož bychom

prémie nejeti prodlužulom dobu m

nýbrž připojujera Ještě Jednu a Ui v

doplatek $100
£e dobře Jdou a drží správný čiw £

dolar neb dva k dostání stojací holj
kapesní ? Kdo chce hodinky tn

neb 60 dolaroví

mají mohli této pěkné premlai nal

Každý celoroční {i

kff( tlk 1 i rt ftti ftii'r

lht 1 jr ( k'f t1 ff Uti

II #mkMi a I rrfxft-Mifi-

tt k Jti ff thm itiif

kán ký lí itMhíř ftitin-- i M

t M fUy
J t)liíihmi lilfi fri(tii Vin

i kifi-řr- i JVti} líy
I' lfUttrir$ tvHiiji rpiib!ikáii4

na (Útku tilrfm riivkri(4 ytf
alo f l" f l i I i vítíifiy v fik'ifH liřn!tt

tiuíii'tn-- tutala ternk rcít f- -

nu a i kiniffe! ivnktii trma
Iriri'krat4

Mihťtnt ♦ťtiijiU lí v ř#'la

utátA rf i'l!i V4nky r h a ď knrgrruu

ivolin republikán nť kolika li(ti

hlay
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publikánká víliř uI kdy jindy

45000 blatft Iu kongre(l zvoli ti

{nl republikám'
V Kulifurnii zvolni repnblikán

nký Ifctfk tátnl vřtAinou 13000

Též docílena rcpublikánaká vetiiis

v zákonodáratvu a do kongresu zvo

ní Rtmi republikáné

rVt Jtrtty zvoleno viech onm

republikátmkých poilaiicA do kon

greiiu ac (leniokrate ponte zvoleni

přti připouítl
V Nebrasce zápan byl neobjCejnS

tuhým ueboť měli tu republikáné co

ZHpuaiti h opojenými demokraty a

popuHsty vzdor tomu 5ak dle do

cházejících cpráv vítř2ství jejich ta

jittté považovali možno Ze ítti
kongresnfku zvoleno jich republiká

ny pét a možná že i ítnty Kem

poraícn bude

Gurernér llllnolsský proti Clevelandorl

Guvernér AltgeM mluvil v sobo

tu v Chicagu k valnému hromáž

déní demokratickému a valnou c6nt

řeči avé vénoval úlokftm proti pre
sidentovi Clevelandovi O zakro

čeni jeho v čaite utávky zřízenců

železničních vyjádřil e následov

ní: "Na5e výkonná raoo zaujraula
v čano stávky Ktanovinko dosud

neulýchané neboC ponlala nám do

atátu našeho vojoko aniZ by toho

potřeba byla Dle víeho bylo již
z předu smluveno že vojska spol
kového v zájmu korporací použilo
bude V letě bylo to poprvé co

zvídfh jHme že guvernér má právo
ponlati vojsko itpolkové kamkoliv

když tobo za nutné uzná — a má li
toto fttanovinko jeho správným u

znáno býti tu nebylo by žádného
rozdílu mezi Spojenými Státy a Ku

Bkem namítnete mt snad proti
tomu: Vždyť přec uděláno to bylo

presidentem demokratickým? Ano

zvolen byl stranou demokrati
ckou leč od té doby co zvolen

byl zdá se že zásad demokrati

ckých zapomenul a ie pečovali
chce o boháče na útraty chudiny
Demokracie bájila zánady samovlá

dy po 100 rokfl dříve než co c

Clevelandovi slyšeti bylo a zistá
vati jich jenté bude kdy nikdo

již naň vůbec ani si nevzpomene
a doufejme le jeitfi před sklon

Od"béreitelé pozor!
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pro stranit rť'uťli&tikii Jrdib"i

(o atrano kterál lájruj
1 1 ho

víme vidy chránila a bráni iiáf r

vy co iifjrjilíleiíi f l!tti lí 1 ř

Jthkol vy!edek n lrobrn'bo nl f

táni lílau ](ul úplné znám rif ní

&tmri(mo se re pídání fakt nl-dovnl- ib

jichl rvont i tranou de-

mokratickou doináváns jt :

V Av Yvrhi iriJ'0 demo-kralic- ká

korruptní maíiiieríe větši-

nou od 130000 do 150000 hlaaň

V lllinoi obnáší rrptihlikánká
většina 70C00 Llafft a S Chicago šlo

republikánsky většinou 30000 hla-

su Zákonodárstvo má většinu téže

etrany
Ohio šlo republikúncky

"nluí-no- a

většinou 120000 blahů a demo-

kraté ztratili tu vších svých jedenáct

kongretmlku tak že celá delegace

21 bode republikánskou

V Indiáni obnáší republikánská

většina přes 30000 hlasfi v zákono-

dárstvu maji většinu a svolili 13

poslanců do kongresu

V Kantas poraženi populisté vět-

šinou 25000 hlasu zvolen celý re-

publikánský lístek docílena většina

v zákonodárstvu a do kongresu zvo-

leni republikánů ve všech distrik

tecb vyjma dvou Ženské právo

blaHOvacf poraženo

Ve Wisconsinn zvoleni demokra

té většinou 65000 hlau — aby z6--
Btali doma Do kongresu zvoleno 9

republikána

V Coloradu a Wyorningu populi

sté poraženi a zvoleni republikán-akýc- h

senátoru spolkových eajiňtě—

no

Z Kentucky rejaou dosud zprávy

úplné zdá se ale býti jintým že tth

kolik republikánských poHlancft do

kongresu zvoleno

V lenntxsee projevili republiká- -

né ailu neobyčejnou a vřtíiria demo-

kratického guvernéra bude pouze

nepatrnou Pokud známo zvolen

do kongresu jeden republikán

Ve Virginii poražen otec celní

předlohy WiUon značnou véUiiou

a rofnto noho do kongresu zvolen

republikán

VMinnesotě" a Venneyloanii repu

blikánuké vřtiiny 2unčnS zvětšeny

A zvoleni republikánských senátoru

polkových zajiéléno
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DOBA PRÉMII chýlí se jlí
ié letos ani polovice odběratelů posud
Doskvtll všem nHležltoat k nabytí
pokud nám zásoba dostačovat! bude

cennou prémii Jsou to

Ilodiiilty h řetízlcem I
Jichž vyobrazení víše uvádíme Teď se nabízí všeliké levné a "pSki
diuky "Jako zlaté pozlacené a všelikými slovy vyšperkované TikoV
nejmtu hodinky Jež my za prémii nabízíme Jsou to hodinky jen z pn
ho kovu niklované ale mají dobrý a spolehlivý strojek jsou botoví

ne pro parádu ale pro potřebu Hodinky tyto i a řetízkem Pky
našim předplatitelům C

co prémii za

Hodinky tyto jsou zaručeny
proč by neměly? Což nejsou za

které drží čas na minutu? Proč ne

thbu tomu vyhoví tyto tak jako 25

Vaáím liochQm nemožet zposooit vewino poieseni než Kayyse ji
latíte na Pokrok Západu a vyvolíte za premll hodinky za doplatek llov

Aby tl kdož Jii předplaceno
nabízíme ji též těm kteří o rozšíření listu pusobltl budou Kdo

íská Jednoho nového celoročního předplatitele na Pokrok Z4padu ob]

n(xllnky 8 řetízkem co premll za doplatek 1100 Kdo nám získá dva oj
ratele oMrží hodinky řetízkem úplně zdarma Adresujte!

POKROK ZÁPADU Omaha Nebi

jpozowěta na tuto premll vé sousedy I

platltel oprávněn Jest k premll této 1ak uvedeno


