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děná vlna proválena byld toho dno! 7 dlém fll

Našim ifiziivci

TI 1 hsšich tíMtfiivrft titf M ln

NOVt ZPRÁVY DOMÁCÍ

Kronlkn iiilnloot l

CarHpgle rndn

Déltiictvo v leleiárnách Crne

jednání podobnému co všech sil

ifýebopffll a neodvislost a svrcho-

vanost svou zachovali Jest prf to

nyní otázkou bělošského neb čer-

nošského panství a občané měli prý

by s postaral! o to aby běloši a to

běloši praví no běloši a černým
srdcem neb Černoši kontrolu tsta-vodárn- ě

konvence do rukou svých

dostali ' roziudku toho podáno
hudfl olvolání k nejvyššímu soudu

spolkovému od kteréhož prý však

mnoho "úlevy" očekávat nelzo

f

IVl#líf dobu odbératrly Jsou přesvěd- -

dojísta 0 Pokrok Západu

Íčiliso poctivým svědomitým
rádcem Přesvědčili ne Je- - -

p t

pravdu měl kdy! varoval před zá

hubnou politikou demokratickou a

splnily t splňují výstrahy Jflio

Přesvědčili ocf !n ta slibovovanái
t{t4)rvs celni a svobodný obehodne- -
4 l#t tt t latu llf lil l'FuaMíli i

j ie mul navrátili správu země v ruce

i republikánské dlo zásad rcfftiblikán

rí skvch clitl-l- i vrtuli zemi znovu

Wahobyt
X Jestli takto přesvědčeni jsou lest

r Ldojista jejích povinností působili
Ve ytomu aby i jiní kt-ř- l po

DrilťZitoat tto%ruli klamnoMt

5Ll po ktrrých byli voilrni pro-

hledl i kopcíinň a Kfxnali in lctno

kralické x&naily a dcmokralickó (lu

nty nevťilou ml a národ k ijiahoby
In timt tTicli iinvínnoulf 'ntiV tí- -

i roaiiau imm v mrcni (iozumim umu

"f ibf pomáhali nám v Mfnl ianopiitu
f naícho Ahy lo mohli afy ná'

í tfakali mohli nové ílenáN a před-?Ktltt- el

htuleme nnvým ph'lliti
í řťlftrn ponliytovati lut zktmtkn ol
ó nynAJSka do nového roku "Pokrok

3 Západu"

1 H $100

inaAnoti vichřicí nledkem kmrél

iUn ni licnrixil nln{ ikodV

spftsobenj a do Chicaga ztroskotá

ní celé řady lodí oznámeno

Zločinný linrh

Z (Jnthrie Okla dochází zpráva
o lynchování Jchna Calvin a Wil

lama Dunnú od bandy lupicň
mstících smrt zastřelených lotrň

Newcomba a Pierce Tito lupiči

yli pohoštěni v domě Dunnflv pod

záititou přátelství avíak vyzrazeni

Ictektivnm a ustřeleni Přátelé

jich přísahali pomstu těm kteří je

vydali na smrt Dunnové zaban- -

kádovali se v domě a měli veikeré

přípravy k hájení so jako v pevno-

sti Celý týden nebylo po lupičích
ani zmínky až v neděli večer při
razila tlupa ozbrojených mulft k

domu Dunnovu obklíčili jej a vy- -

zvali bratrv ku vzdání se Tito vi- -

0

louce odpor marný vydali se

ruce zbujníkft načež naloženi na

koně a odvlečeni do hor Další

zprávy nudoSly však jet jislo 1°

rozhořčení lupiči le usmrtili Ob- -
a

čanó doposud marně pátrají po je

jich mrtvolách

0 artézských studních

ZeměPiseckv odbor vládni ve

Washingtonu pracaje pilné na se

stavování nové geologicko mapy

Soustátí se zváStním zřetelem na

vodu spodní a na studni artézské
Z vyšetřování odborem tímto pod

niknutého vysvítá že v Californii

nalézá ho téměř polovina veškerých

artézských studnic v Soustátí na

čež tak následuje Utah a Colorado

pak Texa a pak teprvó následují

státy ostatní H vrtáním studnic

těchto započato v r 1884 a hlavně

v posledních letech značně se roz

mohlo

Indiáni se chtějí vystěborat

Indiáni čerokýzští utvořili spo-

lek jehož účelem jest přesídliti
kmen buď do Mexika nebo jižn

Ameriky Vyslanec jich ve Wasb- -

ingtoně vyjednává s vládou me

xickou o postoupení státu Smaloa

při západním pobřeží mexickém

blíže zálivu kalifornského Tam

bylo prý by jim lépe než ve Spoj

Státech V kraji tom jest málo

osadníku hojně kopců strání b

pěknou travou a úrodných údolí

Na 100000 lidí nalezlo prý by Um

pohodlné živobytí a ti vzali by s

sebou $150000000 jmění Mexiko

by je rádo přijalo Čerokýzové

jakožto nejvzdělaněji! rudoši stojí
v popředí celého hnutí a tvrdí že

jedině vystěhováním e te Spoj
Státft možno jim zachovati svflj

původní mrav zvyky a zákony

Kdyby se vyjednávání n Mexikem

nezdařilo vyhlídnou si kraj v re-

publice Kolumbii v jižní Americe
kde prý lze bez práce pohodlně žiti

a to jest asi hlavním požadavkem

který do nového domova svého

Indiáni činí

Trpí bídou

Kansasský komisař práce Itird

vrátil so ve středu ce Scranton

Osage Co kamž se odebral aby

vyšetřil co pravdy jest na tvrzení

že mezi horníky kteří i práce vy-

vrženi byli nesmírná bída panuje
Jak tvrdí jest bída daleko horší

než oznamováno a horníci a rodiny

jejich zmírají téměř hladem Velká

většina horníku jest již po dva mě-

síce bez práce a těch několik již

pracují vydělávají si nanejvýš 3

neb $ ) 50 týdně K nucené této

zahálce přinuceni bli horníci dle

tvrzetí společností slabou poptáv-

kou po uhlí a značnými zásobami

tak že společnosti ca nutno nznaly

oráči v dolech sastaviti Podobné

ootu a t ftlery mam popuimutaa
t 1 t£iftlílll"rmi nani Jjennov ifii

řed volbami tak krásné na bíldler- -

tví a na okrádání popUtnlctva ne- -

svědomitými úřadníky poukazovali
dovedla Pant Leasová jmenována

yl členem kansasského výboru

lobročlnného a zavedeným vyšetřo
váním ukázalo sh nyní že při za-

stávání úřadu svého počínala si

právě tak nesvědomitě jako tak

mnohý i její předchůdců Zjištěno
totiž že ca jediný měsíc říjen min

roku dala si vyplatit! l pokladny
státní 1t 70 mílného a 115 den

ních útrat jakožto členkyně výboru
toho ač jak zápisky ukazují ani

jedinkého zasedání tělesa toho se

nezúčastnila a ť:dlž také ani k je- -

Jinkému centu oprávněna nebyla
—- Tak to obyčejně bývá že ten

kdo toho nejvíce hubou o zkaženo-

sti světa namlátí tím nejilším
pokrytcem a darebákem bývá

Dobře tak t

Illinoistký guvernér Altgeld ve

toval v úterý předlohu Millerovu

kterouž na dále povolováno býtí
mělo různým společnostem právo
ku kladení kolejí potrubí neb drá-

tů elektrických jedině terkráte

když ťmu většina majitelů v kaž-

dém čtverci přivolí Podobně ve

toval předlohu Crawfordovu kte-

rouž souběžným dráhám spolčení
zabráněno býti mělo Obě veta

opodstatnil guvernér tím že před-

lohy ty za účel mčly utvoření mo-

nopolů ce společností dosavadních

takže by pak jim města úplně na

milost vydána byla — Veto guver-
néra setkává se h vš obecným sou-

hlasem

VjliAnl předáky nule

Dráha (Jreat Northern propustila
ze služeb svých tři předáky AK U

(Unie železničních zřízenců) beze

vsí podstatné příčiny a sice před
sedu tajemníka a jednoho delegáta
e národní konvence v Chicagu Ná

sledkem toho jest jitření v unii a

lze očekávat! vypuknutí zřejmého

nepřátelství proti společnosti

Sjezd ťtřibrnáěnika r Utah

Dne 15 května skvělo so město

Salt Lake slavnostním hávem na

počest sjezdu stříbrnáčntků západ-

ních států V zahajovacím průvodu
nalézali so guvernéři t Utah Idaho

Montaoy bývalý guvernér Prince c

New Mexica zástupci států Cali-forni- e

Colorada Oreganu Wash-

ingtonu a Wyomingu Uývalý gu-

vernér Thompson z Oregonu zvolen

předsedou Mluvilo se celý den o

svobodné ražbě stříbra jako o spá-

se této cemě a vyzýván lid aby

příštími volbami rozhodl ve pro-

spěch ítříbra

Crutl špetkoví in soudOiu

South Carolinský guvernér Evans

vydal v úterý dlouhé provolání ku

občanstvu státu toho v němž co

nejrozhodněji vystupuje proti roz-

sudku soudu spolkového jímž zá-

kon o registraci neústavním prohla-

šován jest Zákon ten přijat byl

posledním cákonodárstvem ca tím

jedinkým účelem aby černoši prá-

va volebního zbaveni byli a tak aby

výhradně jen správa záležitostí

státních bělochům zaručena byla
Soud spolkový jemuž republikán-

ským výborem státním otázka ústav-

nosti 'zákona onoho k rozhodnutí

předložena uzrál nespravedlnost
rfckona onoho a prohlásil jej ne

ústavním čímž ovšem horkou krev

pánů jihanů nemalou měrou roz-

bouřil íluvernér v provoláni
svém prohlašuje rozsudek soudu ca

uchvatitelský neboř prý soudy
do

í
obyvatelstvo státu mělo prý by se

ie-h- v llomateadu 1'ittobiiru

bylo příjemné překvapeno provolá
ním nalepeným na budovách aávo- -

)u v ném! prohlaiuje ae !e od I

íervna viem dřlnlkftm lelecářitkým

ivýíuje o mida o 10 procent Vy- -

hláienl jeitt náledovpllio tncnli
'Vador atávajlcl omlouvě metl

Carneieho lelexářou upoleénonll
a laméxtimnoi téle nll alanovf ae

mady prorok 1805 apote&noat do

inala íe nyníjíl vyhlídky obchod

ní opravřínjí délmctvo k vyníí mtdé
% tudíl tímto dovoluje ni osnámíti

Hvým tamétitnancuni v Klgar
Tbompnonovýcb tavírnách Iu
(2'icnne a HomeMteadnkých železár

náh Lucy tavírnách Keyntonové
moxlárié v hořejSích njiolefných

dolejších a bolivarnkých továrnách

In od 1 června r 1805 do příiltho
ohlánenf vcikerá denní i akordní

mida avýíuje e o 10 procent"
1'flvod tohoto avýření povstal prý
od Carnoiřieho aamého jemuž řidi

tel Frick telegrafoval před tvlántní
achSzí řiditelntva závodil Jenl to

první zvýítní od roku 102

Nrílřntí na dráze

Otobnl vlak dráhy Ht Louíh &

Itannibal ujel a náspu 20 a top vy

nokého nánledkem porouchané ko

lejnice blíže Silex Mo O Meyer

cestující jednatel re St Louisů by
na místů zabit a 22 osob bolestné

I zraněno aé jest nadřje n% uzdra

vení vfiech

liji v Kalifornii

Do 8an Franciscadofila v pondélí
s Vallejo Cal zpráva že Rudolf

Schnaubelt povéstný fcnarchisw

který! při známém krveprolití Hay

marketském dne 4 kvvtfia 1880

bombu v Chicagu meii policisty
hodili mel a pak beze stopy zmizel

zdržoval se po několik mésícft v

méstečku tom & před několika dny
cestu do Brazílie nastoupil Schnau-bet- t

po atentátu chicagském prchl
do Mexika odkudž po několika-

letém pobytu do Brazílie ne ode-

bral a zde ve vládní cbrojírné v

Itio de Janeiro zamřstnání nalezl
V oaso vypuknutí revoluce proká-
zal prý strané své neocenitelných
služeb vzdor tomu vsak záhy pro
anarchistícké smýSlcní prchnouti
musel a v Panamé se usadil Z Pa-nam- y

odebral se do Los Angelos
kdež se oženil a krátce na to ve

Vallejo se usadil

Pozdním mrazem

navítíveny byly celé témíř Spojené

Státy koncem minulého týdne a po

čátkem tohoto týdne a týž pociťo-

ván tím více art horkem térnřř sa-

harským předcházen byl Teplá
vlna tapočla dle zprávy úřadovny

povětrnostní 8 kvčtna v údolí

Missourském a teplomér vystoupil
tu až na 100 stopnu Odtud Sířila

se na východ takže stálil atlantio

kých a novoanglických pátkem do-

spěla Téže noci dostavil se na zá-pad- é

mrazík kterýž v sobola byl

pocítén i v Kansas a Missourí a v

pondélí a! i v Tennessee znaSných
Škod natropil NejvétSí mráz jímž
hlavné zedeniny zničeny panoval v

nedéli v noci v Nebrasce Iowě a

Michigan a v pondělí v noci v Mi-

chigan Ohio a West Virgínii Ve

Wisconsinu a Michiganu napadlo
dosti hojně sněhu — V noci na

úterý dostavil so mrazík ještě sil

něj Jí ve Wisconsinu Michigan
Illinois Iudianě východní Iowě a

východní Minnesotě v severním

středním Michiganu napadlo pak
dokonce třel 7 paleb sněhu— Stu- -
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Výbuchem kotle na říčním

parníku Urique na jezeře St Clair

blíže Detroit zabiti byli dva muži

topič a donášeo uhlí

V Columbus O panuje po-

věst že exkongresník Outhwaite

bude jmenován sekretářem války
na místě Lamonta jenž prý od-

stoupí
V parní pile mezi Perrysvillo

a West llingham Pa vybuchl ko-

tel následkem přetopeni a zabil pět
mužů na místě a tři jíné nebezpeč-
ně poranil

Vrchní náčelník Cheyenne In-

diáni Whirlwind zemřel v pondělí

puknutím srdce jež spůsobeno bylo
došlou zprávou o smrti vnuka kte-

rýž miláčkem jeho byt

Dělníkům v železárnách Dela-war-

Iron Works ve Wilmington
Del připraveuo v pondělí příjem-
né překvapení oznámením že mzda

jejich o 10% zvýšena jest
Z Iíennessey Okla oznámeno

v úlerý zatčeuí několika lovců di-

voké zvěře na Cheyenne reservací

kteří pro parky chicagské jeleny a

jinou divokou zvěř chytali
Celul křižák (irant který nalézal

so v Port Towusend Wash ve sprá-v- ě

obdržel e Washingtonu rozkaz

Aby okamžitě vydal se na cestu do

severního moře Behring'va k ochra-

ně tulcňft

V Slippery Ilock Pa zničena

byla v pondélí v noci požárem
státní normální Škola při čemž

žáci v ústavu bydlící vesměs sko-

kem s okna zachrámti ae museli

Škoda obnáší fi25000

V South Dakoté počínají mí-

sty pěstovaú slunečnice jež prý se

budou lépe vypláceti nož cokoliv

jiného Z akru sklidí so prý od 30

do 50 bušlů semene kteréž vydá

gallon výborného oleje c buslu

Vlečný parník Mogul of Victo-ri- a

potopil se v Port Townsend
Wash při vlečení jisté bárky na vy-

soké moře Stalo prý se tak proto
že chtěl ušetřit kus vlečného lana v

ceně několika centů Nyní leži na

dně mořském Měl cenu 125000

V pondělí o 3 hod ranní za-

střelen byl v M Louis souložnicí

svou Maud Lewisovou státní se-

nátor P II Morrisey Má se ca

to že nevěstka dopustila so vraždy
v návalu ohorotnyalnosti neboť

prý již po několik předchozích dnů

pomatenou býti se jevila
Do Wilcox Aric přijel jízd-

ný posel c údolí Buckhorn a hor-

nických kolonií se cprárou o pře-

padeni loupeživými Apači Rudoši

jsou cnepokojeni novými nálecy
zlata a objevuji se v ozbrojenýck

tlupách po krajině vyhánějí kov-kop- y

a ohrožují veškeré osadnictvo

Silný o Idíl spolkové jízdy byl vy-

slán c Port Bayard k jich zkrocení

I Státním odborem uznány v

pondělí stížnosti admirálem Mevl-e- m

proti našemu vyslanci ve Vene-

zuele Itazletonovi podané o nich!
minule jsme ho zmínili ca opráv-

něné a proto také Ilazleton o podč- -

[kováni se požádán
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Aiktomu ionk vliif tiim kaldému od

břralcli i kadémukdo nám novc-h-

EFffdplatitťle
tlká premn a m:

ncjíiovřjňí hánfň tím
Utluku ihchti

1'ísné otroka

Kalendář "Nová Vlasí"

na rok 1895

7 toho Metná kaídý nadno le

nekyne nám 2ádný xink avfiak chce-

me ponkytnouti každému kdo anad

ponud jen demokratické éanopiny
Četl přilt-žiton-

t neznali tói důvody
druhé Htrany tak aby mohl pak z

7latního pheavédéenl Houditi a jed
nati a béřeme při tom ohled na Spat-

né řaay a bídu peněžitou Ku vnem

naAlm příanívcum vtnáAfme nnaínou

I&doMt aby ho přičinili o tUkánl no-

vých odbératela ea téchlo velice

podmínek neboř kaídému

dojínta táleJÍ stejnou mérou jako nám

na tom aby naittal obrat v neutéSe

ných poměrech nynéj5feh Doufají
ce le kaídý pravý iM pMtel aHpofi

jednoho nového předplatitele nám

tfttká mamenáme m v úcté

Vyl Pok Západu

PccrlcHS Cook Uook

Tato kniha Sílá 320 Mtran a obna-buj-e

1200 navedení pro kuchyni a

J6m a nice Jak mfiíerne ujÍHtiti vol

mi praktických a dokonalých Jet
velmi přknó úpravy opatřena nenpo
četnými vyobrazeními a velmi poíio-din- e

rotlUdéna alovem je to tak

dokladná a dokonalá kuchařská

kniha jaké ne obyéejnfi prodávají
o ti 00 My nabílíme tuto ku

chařakou knihu co prémii

úplné zdarma

přodplatitelftm I'okr Záp Jelikol

akoro v každé rodiné obavláStfi kde

Jaou jil dorfltttající dívky nchopny

jaou tyto řeíí anglické bude tato

prémia dojiala velevítanou

mm
Máma na kUlfi velké mnotví ipltili

tibaTnrh aoufnyYb ro vfterh moínjfch
otMrft DlTnlelnl apliy mAme ftecbnr

Jnou k dotánl v razných uMrkikh
Irl ti o eznni a otilrJ(to Je) Urma

Adresujte Jctlnoriuto

Pokrok Zdpatlu Omaha Meh

k pMitNzení ku

ttoiihych flftOO naprodej

? adrn ÍIoxIfe k pilgenftTCO mutl

bytl obnoa pnioíen Adremijtui Hopo
diř Oioaha íieb

V

poměry jako v okolí Scranton pa- - spolkové nemají žádného práva

nují i v Petcrsen Osage City a jUlcáležitostl státních so míchati

ných střediskách uhelných


