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v ~idsavn bj řopíay tamními po Itk tďí-il- o dokud by neiodpo- -

ví NI otáky senátem viMedewi ku

láleli totem firmy U mi

NaSim pflzDi?c(lni

"I I ftasiei pMmiven ktM po

mi mm mm

V ffivif vyíibrfiván hjrl va

Z KtsvsnV I WU rn4
tnn f 'oni okolí hmnl
navJUfvsfto bylo toho dna i rán

ry klonem jimi inAn4 lali hUv-r- i

na farmáťh pftol-n- y VMiřk

prov4"h bylt Iíj4ksrt a rní(y I

krupobíUm V Mnkwano vytlu
fieno bylo kroupami přes Joou t

bull aklenřnýrh V okolí Vernon

byla vikrá Aroifa krupobitím ml
íena

l4leřlý sAIm

Í V 0'Uřien rewyorký elek

trik vyjednává odborem námoř

kým o fioísrn komp4!i Jím vyna
letěném kterými molno ialr4nitl
kafd4 srálra lodí fta vo Kom

pa tento má i pale prfimeru a

jet 1 pibs vyaoký Pod střelkou

Je kovový plátek a pod povrchem

jeho nalelá koflík nejvkoti 14 1

kou rhemickou naplněný Víw J

pojeno elektricky a velkým poď
kovovým magisteru Jo stnp dlou

hým t míkkého leleia Poly m%n

netu Jsou spojeny drátem lodním

dynamem kudy dostávají elektřin-ko- u

sílu Jakmile sn příblllt jiná
nijaká lor na íst mil ku lodi

tímto kompasem opatřené odchy-

luje se střelka smírem X lodi té

ciif táhne sn po kovové plolnó pod
sebou oaa vře elektrický proud
címŽ počne poplašný tvoneo dávali
anamení že sn nějaká loď blili

Zkoušky vykonané a kompasem

osvědčily so výborné Vynáleice
si přeje aby mu byla poskytnula

příležitost provést! tkousky na nč

které vládní lodi

Nebude vydán

V New Yorku vydáno v tterý
soudcem IJrownem od obvodního
soudu spolkového rozhodnutí jímž
zamítnuta byla žádost spolkového
návladního californského ta vydání
milionáře Iluntingtona kterýž jak
známo veLoti porotou pro pře

stoupení zákona o mezistátní do-

pravě železniční obžalován byl a

sice vydání jeho odepřeno Roz

hodnutí toto učiněno na tom zá-kla-

že prý obžaloba dostatečnou
není an v ní uvedeno není zda

volného lístku kterýž lluntingto-ne-

jednomu politikáři vydán byl
skutečně také použito bylo pouhé

vydání lístku není prý žádným zlo-

činem a než lluntinglon soudu

vydán bude musí dříve dokázáno

býti ž skutečné ho použito bylo

l0Ntřllel Skelní radu

Z Como Colo oznámeno v pon
dělí že II Kalii íTo zastřelil při
školní volbě v distriktu Tyrryall
tři členy Školní rady kteří při vol-

bě jakožto volební soudcové zase-

dali IlatlilTe měl již po delSf

dobu na pány Školní rady svrchu
ani prý jeho a rodinu pomlouvali
a když v pondělí při odevzdávání
hlasu avého s nimi skrze to do hád-

ky se dostal uchopil rifle a několi-

ka dobře mířenými ranami radu

postřílel načež sám úřadu se vy-

dal

South Hukotá prohrála
V pondělí rozhodnulo bylo se-

kretářem vnitra proti wláu South

Dakotě v žádosti ta povolení ku

zabrání 60000 akru pozemko škol-

ních v reservaci janktonské jejíž
otevření nyní každým dnem očeká-

vat! možno S rozhodnutím tímto

nejsou ale zástupci státu spokojeni
a obrátí se nyní k soudu se žádosti
o vydání rozkazu jímž by sekretáři
nařízeno bylo na pozemky ty
státu patent vydali

( htí ho don iillU

Míatjguvernérem illinoisským

vydán byl v úterý zatykač na V

II Coopera člena známé chicagské

firmy Siegel Cooper A Co v němž

nařizuje ae zatčení a věznění jeho

lý Iff )'ltifKfí% totll ipráva 1

h% itu jmh'iváfi byl mcíl Jiný
ml i Je dnorohý rořiák kirýl
liti t aa vmn Joom r k

ttbání ibificft 'práva (4 nkáiala
m býtl pravdivou kdyl v pondlll
cdf!ořioliý lr4lin i4kon ďi Ur

lovný rrirl4l přikulhal a yk%

%t kíiťoly tomMtMlřvíftott nohfi

nk4il

vypukly v áďrý i rán při dílnách

lllinola tíompany v foii'h

('hííiu kll prée lawdílnfky
iUvf4 byU a to n4lfdkfm
toho fa polalavku IntillíA aby

mi l tvýStna Jim byU na onu výi
jakou lont ďiávall totil J0
dnn tyhovíno rifbybi Mpd#o

not prohlásila In na poJdvek
íi na iá lný p4 1

nepřistoupí a

tároven ohlásila fa dílny av na

tak dlouho niavřo dokud UIníc

volnými pracovali nebudou ta
cenu Jakál nabídnula Jim bude

Tím vyvrženo i práce daUích 3000

df lníka a to as taH iavdlo příči-
nu k váž iým výtržnostem k utišeni

Jichž policie přivolána býtl musela
a při nich! nřkolik osob tIce tr
nno bylo ('4t delnfkft hlavně

stroj n Ikň anstala totil pracovat! ta
cenu Jim nabídnutou a alávkáři
chtěli je násilím k tastavení práce
a k opuitřiií dílen přimetl Když
su jim to přemlouváním nepodařilo
učinili na dílnu útok a krev počala
téci na obou stranách když tu četa

policie na místo se dostavila rMáv-kář- i

postavili se policii na odpor
takže koneínó dán roikat k vvta- -

žení revolveru a jedna salva na po--

strašení jich přes hlavy vypálena
To méio žádoucí účinek a stávkáři
dali ho na úlík při cemž 28 bylo
jich tatceno jsou to po vétiiné
Poláci a krajané V secnarnu raně-

ných nalccá ne i krajan 'Ed ŠaSka

— Ve střodu odbývána byla na 84

ulici valcá achflie stávkujících jel
následkem řeci dílnických agitáto-
rů tak bouřlivou se stala že jejich
vftdoové obávajíce ho opětování
výtržností sch&ii ta skončenou

prohlánili leo dělníci odepřeli se

rotejíti takže k rotehnání jich po-

licie povolána býti musela Při
lom doílo ku krvavó srážce neboť

stávkáři postavili ae policii na od-

por a při prvém útoku poručík a

tři policisté hotenými po nich ka-

meny k xcmi sraženi Tím roitlo-ben- i

střelili policisté do davu při
cemž pot osob irančno a 4 stávkáři
tatSeni

Volební podvody

V St TiOuisu naříaeno bylo soud-oe-

Kdmundsom velké porolé vy-Setř-

volební podvody kteréž při
volbo listopadové hromadné prý
tam páchány byly a pro néž již
nékolik osob obžalováno boudce

v návodu svém velké porolé pravil
že nestrí ae dopustiti aby podvody

tyto nepotrestanými tftstaly neboť

pak mohli by ai prý darebáci ti

mysliti že nestává buď tákonfl na

tákladé kterýchž stíháni býti by
mohli neb že nad aákon povýšený
mi jsou a že ta darebáctví avé vů-

bec ani trestáni býti nemohou neb

nesméjí

Krupobití v Kansas

Z Kmporia Kana doíly v úterý
tpráyy o velkých Škodách jež v

noci krupobitím po dalekém okolí

spftsobcny byly Krupobití prová-

leno bylo též i průtrží mrfcSen

neboť v několika minutách spadly
tři palce vody — M (I Freeborn

kterýž nedaleko od mésta potok

přeVodili chtél utonul — Místy
napadlo krup do výsky až 0 palců
a na míle daleko bylo veškeré ose-

ní iniceno a na stromech ni jedio- -

kého lístečku oeilaUlo

h Jk iři4o hiříieno bylo
n4tem vylelření i4Ielilot deparť
mentníeh obf bodl i řnll předvo-

-

infml nvleivl m I :oopr který!
vlik tu řf i právníka avého ot
mllnil zodpovídali oiáik aoiikro

mýt b i4lelíoií firmy týkající
ftá!e Ikein ho nyní volněním k

tomu il'ftiuh býtl má

sjtmsfý tmu 4

proje-lfiává- nyní Jet v knjkém
aondé v Mpeřiceř I rtat-n- řozbo

dováno V ne~l bude Vlhledem ku

majetnií Umu právu na tisíc akrft

výbornýfh poiemko íařmerských
lelldih vw výehodní Nebrasce a

eneroiápadní lowá A před 30

lety přibyt do Nebraka ('íty
Ohio John Iřwín a n láalall war

řntú na poíernky jl od vylo-lilc- fi

zv babku byl tkoupil ubrat
obrovské lány pozemkft v oloii
lále h a jediné v lowé farmy ve

dvaceti roinýih okresích zabral

Po líech letech pnulány mu po-

zemky tytu za daně a Irwin ani

prstem nehnul aby majetnické prá-

vo tH dosul ač až do roku IHÍ' I

lív byl Aviik jho dědici zakro-

čili hned po jeho smrti aby pro-

dej pozemku těch neplatným pro-

hlášen byl au prý Irwín v čase

kdy pozemky za daně mu prodány
na duchu chorým byl a takým až

do smrti své tnslal — Nechť si

rozsudek soudu Jest pro tu neb onu

stranu Jíito jest že odvoláno se s

něho budn k soudu nejvySsímu a

že po léta soud táhnouťt se tude

Stav úrody

Povětrnostní úřadovnou vo Wash-

ingtonu uveřejněna byla v úterý
náledovnl zpráva o povíechném
stavu osení Celkem vzato byl mi-

nulý týden onení nemálo přízniv
V státech severozápadních dostavil

se dlouho očekávaný a úplně
desť což zároveň a ne-

obyčejným horkem klíčení a vzrů-

stu veškerého osení nemálo přízni-

vým bylo V státech severních

sazení korný nemálo pokročilo a v

málech středních a jižních stojí ei

vesměs dobře vzdor tomu že místy

červíky poněkud poškozena byla
Ozimka poškozena byla poněkud v

Missouri a Ohio horkým suchým

počasím V IPinois stojí si za to

ozimka výborně V Tennessee

počíná již metali Vyhlídky na

velkou sklizeň ovoce jsou vesměs

výborné

DKOIING ZrKAVY

V Nashvillo Tnn odbýváno

bylo vo střtdu nastolení ta tvolené-h- o

prohlášeného demokratického

guvernéra Turneyho Republikán-
ští členové zákonodárstva se slav-

nosti této nezúčastnili a do jednoho
odebrali so do Chatanoogy kdež

den n Kvansem o guvemérství

okradeným zlrávili

V Cedar Rapid la "vybrá-

ny"' v pondělí večer policií čtyry

herny a 31 karbaník tatčea Všich-

ni pokutováni byli $10 a útratami

V Columbia S C projedná-
vána jest přítomně před soudtm

spolkovým ústavnost zákona jímž

výhradně jen hostince státní zavá-

děny byly
Na lékařském sjezdu v Ihlti-mor- o

v úterý tahájeném přednášel
dr Wm íé Howard o hypnotismu
a sice tvrdil o něm že ukázal se

býti nejlepšlm léčivým prostřed-
kem proti bezsenosti a pijáctvf

Kansasský guvernér Morrill

obviněn jest te zneužívání peněz
státních k účelům soukromým a na

obžalobu tato bude prý také zatčen

y dobu íh filuty Jtott přesvěd--

iIíÍmIí f Pokrok Zliaďt
i vl ly poctivým MÍdmhým

In Ml fcdyl Mf¥ l před zá

ifiori politikou demokratickou

níly i splňují a vjstrahy Jdi

vMill + f ta slibivvn4
Wa feíftl volKlřý ob hod

"Jfc blahobytu Pfeiěíl #e

trousí navráiiiipr4vff im fřr
hlikánkl lito 4id republikán

lib ilillli vrátili reiril znovu

Aobyt
Mtli takto přesvědčeni Jsou Jest

Vta Mu-- lovlnnotí losobíll

aby I Jiní klM neměli po- -

lil ! ll Ll I

yř po kterých byli VodAnl pro
Qllí konečně a dfífiíli I# demo

yrké z4ady t demokratické ce

ivedou Hřmi národ k blaboby
ff U Jejich povinností aby po

vi nám v Siření poutání toho
I pom4halÍ nim v šíření časopisu
I ho Aby to mohli aby snáze

l M innlill li(ii Mnn&ťn a tifml
" utW bademe iioným předplatí

A]ík lo novílio roku H Pokrok

mu kilo nám nového

[(tilatttelfl tlk tiremii a "!

I
tich vm nou ncjnovjní bfixřft AW

ťÍNiió otroka
a tu b

alcndář "Novií Vlast"

nn rok 1895

toho Hin& kaMý Miiidno i
ne Tiárn íálný link avřak choo

lid len demokratickó ianoi)idv

jiřiležitOHt Hexnati té! tli vody
io utrany tak aby mohl pak z

miho přťuvídňenl nomliti a jet)
a bířeme jři tom ohled na ňjjat-iaa-

y

a bidu penóiitou Ku vněm
m nřlinivcflra vintóímo nnaínou

y odběratel (V ta těchto velice vý
ných podmínek nbo( každému
iNta taleží atejnou niřron jako nam

"m aby nantal obrat v neulřSe
i pom£rch nynřjň(ul) Doufají-fí- e

každý pravý doA prltel anpofi
lioho novího předplatitele nám
i i tnamen&me na v úcto

! Vyd lk Západu

a sníženou cenu:

I

jfMáme pOHud nfikolik výtik

ilovské věnné město Mělník

a okres mělnický

cý a velikou píli HeNtavil a au
ó avé koIa vlaHtnlm nákladem

Jal fid i tel mřHtxkí Akoly pan Lutt
Itm

to pi objemný neloť řítA
atran velkého lormatu h 51ti

iy a mapou oktchu a odhudiija
iladn oonÍH okrcnu mělnického

Iíaídý rodák mMnicky míl
nLovati Kpi tento obNahujfcí po
a ďřjiny jeho rodiití
an apíMOvatel opravňuje nax ku

(doulf abylku hjuhii aaeenu valní
nou a moe btidfm tyl prodavati

í

m #250
poAtovnf aáiiilkou (DřívřjSl cena

JO) Žádný Mřlniían nemuHÍ ne

vynilouvati na cenu knihy ne
ta tuto cenu je v privlů levnou
ifir Hlante ae brtyl Adreaujte

rOKKOK ZÁPADU
OMA1I1 NKH

ihltt a rfrkva htoHřk kníí M

lporn a to ii4lf"lkMi tohíi an rU

hvn(m aoiťlim vinným nin4n bil
Mli4 lftt #řřií h itfkfi a pmííkaml
kiffíl m řííhíf ilnfliovnf Alírht

hllly( il4U vlíirtým rpiMtivího
jwdnánt v politik n# jfiAlto

i4lnpf eířkvf H řibodntífn
tlrnUt ftpfil alu in tAtr ik'jn
híxllá IUkiipovl v'lřotatl M4

lotil majrtfk oiM'i n% pnuttý a

MU tak r A I prý i pf'f4 jiili
hobiaknp a tipl'h m(t#ík vy

itrnvlit lovd

' tífnh řiovosnllíkirh t4t(k

Whátl potřiiti lnA iprávy o ivý
íefiA řlnrionti v prAmvalových mfi

Ufh Jako dMva v 1'all Itíver

Mm tak ivýjiiy nyn( i v New

Ilcdford v tornlJ nt4tu tkílcov

kým a pF4dl4fíikým rlřlnfkfim

midy taklo obnáSlo Id al 13 prou

vleo řiel v míniilím Uiť V jd
ním Nf 5elford ilotýká # 'olo

ivýSení iríoo dři Ve velkých to

várnách nt koberee v IwpII Mmm

ivýíeny midy o 10 proo a w)dolmí

Ktalo an ve strojnických dílnách

pilách i jiných távodech V llivcr
hill Law re n co a Houlh (Jrovehnd
platí ae nyní v lávodei h prdmynlo

výoh tnu tytéž mady jako před
rokem Na 0"00 dflníkfi v Uhode

iHlandu tfíí ho tvýierif nudy o 10

a! 12 prco Ve fabríkaoi tboil

pryicového obuvi a nUrhSuých
kloboukft jnwt oživení olchfdu

ktejno tnateluo jako v pr&myalu žo

loíáfHkóm Ze v i ech Htran v atá-tec-h

novoangliekých otnamujt ne

volků objednávky takže v mno

hých případech ho pracuje přen
&aa Počet dídnfkfi jimž v atátech

tech v minulém týdnu ivýSena
nuda aniž by byli rnuHeli vykonati
nijakého anacnřjíího nátlaku na

hvó amf Htnavatele odhaduje ae na

250000 V čotnýeh promyslových
odvftvfch platí ho již nyní vySSl
rnzda než jaká byla placena před
dveřmi lety Pouto vo dvou vít
itch továrnách naletá ho dilnictvo

nyní na stávce jnou to př&llna v

Olneyville 11 I a továrna na

pryžcovó aboží v Hydeparku Mann

V obou tech případech netýká ho

víak npor pouse mzdy nýbrž i ji-

ných vécí a bude nepochybné v ně-

kolika dnech urovnán poněvadž
dflnfkftm i aamřuttiavatelflm niUMÍ

hýli atejno taleženo na tom aby

příinivý a vzácný ča neproplýtvali

Ntav ownl v KunM

Státním hoHpodářokým výborem
v Kannan vydána v pondělí prvá
iprává o avavu onení a vyjímáme a

ní následovní: Otimky aeto bylo
0004137 akr5 což bylo as o 11%

méné než před rokem Nánledkem

nepříanivých okolnoHÍÍ iniceno by-

lo a mnoŽMtví tohoto 63% cili
5154000 akrft a při nejmeníím na

47% roilohy U-t- budo

nřco jiného Ve východní řánli
atátu aaoínají řádili obilní ňtřnioe
a iiedoHtaví-l- i ne hojná deítř tu

Škody jimi apAiiobené budou é

Urcnla pícnico i při tech

nejpřítnJvcjAfch okolnoaUch bude
chatrnou — Kukuřice aáxenn jent
o 18 až 20 procent více nel loni
totiž 1M:M) akru a po vctíiné
Htojt ni mnohoitlibné

Hnák pollrhtan
V Kanaaa City muní mít vaor-no- u

policejní komim Již po dlou-

hou dobu proslýchalo ne jaké
kocouraovakd kousky vvvádí a

nejpovedeněji! i niob tajiilé obje--


