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0Vt ZPRÁVY DOMACI Willrs & PivoňkaFoÉilo money ordcrs

Ji! ticikrát upozornili jro# nií

Firma Uto t s rncith
kácb Proto fk í mery aby

a nejsjíolehlivějsi prohvaft} v

nám dobytek ku prodeji fi(lli

pMplalilel vftben všechny kteří I m' fmht
hkm jaHékoliv penělnl zásylky mJ panovali romely na policii phila

lají aby nim laskat zaslali lj'úH'Mfť Til vyíetřov4n Jest

M přesní neb postovhl money wt' nJni fř'r#řn er4tlrn kterff po-!-

draft r OmhuChiesgo feb Mnin i4konod4rsttm jmenov4n
New York Vak Uto Mna npo- - ty " příkladu newyorského

nsdoila potiímnutí od víerh Noru Ixowova a tu vych4zj

Korrespon' řeči čeké neb anglické Mlalý dobytek k vý
krmu zaile se " tdání Za víecko se ru"í

"YWuuvfc VvvnmVttt
ti7-t- f Oillff: IJ7 Kxrliarií'' Hiailh Omulia li

Ah s ulepili pMitsffM

ďiiMtítl se chtěl v ťhicatffi Wrn

J tVebeř kaslr Kiltner Male t
Ti ('o vraldy a siie nivnMití
chtěl tijernníka a pokladníka těle
společnosti K W Ilamlina Jebol
místo v pádu smrti slíbeno rrěl —

Weber byl výplttěítn dráhy Chinu-y- n

A říortliwestern v St Paul a

kdy! Ilamlin onemocněl povolán
aby místo jeho proztlimně nt4'
val Záhy získal si u přlstave-nfc- h

svý(h obliby takové le slibe
no mu místo Harnlinovo v pádu
I by tento do úřadovny více vrát'ti
se nemohl Krom všeho nadání
ale Ilamlin po devítiměsíční ne
moci se vyléčil tak le Weber

nstoufiti mu musil Tím rozzlo-

ben rozhodnul se lUmlina z cesty
za kaldou cenu odstranili a proto
spiknul se a bratrem svým ({ústa-

vem a a tímto dohromady najmutí
sobě jednoho hrdlořeza který! za
♦ Ilamlina se světa sprovodili se

fcřfjplaliuifl posud dochází nás
bnl ehekyanbdríty na Lin
foln Hioot Cíly St Joseph Kin
City Denver neb )if4 mísu N

k 1 ý lakový iheck neb dřft čítají
l)4m banky kolekci 2 cřtft
fJ při zásilcn JmI noho tt-- U dvou
dolarů fini ovíem poměrno ztrátu
ohromnou Kdybychom ze vSeho

předplatného měli ztratit! 10 ni 'JA

rocnt byla by to ztráta nenahradi

(lni i mimo to i zbytečná neboť

tr o( vyzískali Mavné Jn banky
Money order nt $250 stojí pouze Iři

centy k tyl my ale máme ztratili na
c hec ku 25 centů jest tu ztr4 22

centů 6 lně zbytečnou Opakujeme
Jeité Jednou e drifty na města zá

faJaff Lincoln Hiom Ciy Denver
Srtt Jo(M-i- b neb Kana Litr twxlrobe
oy inou rovnřž r4lce Kdo n4m
%%nik lía vřtif 10 neb 42VOO

4o ovíftn rnQJe utAti tbeckem
fproti lomu tinarnU4me niíeho byť

bycbom I tuto stratu nřli neboť na
obnoa vliil i n4e aneae Atiak
kdy! jou to Zániky nepatrné pak
tfoff tato ttráta procento ohromno
kterél nrchcenif nemAiem a neim
deme ttr4c# li Upotornujorne proto
iraťcnny 2e kdo za#le nam chef k n

£4tku rnfnA' ne! 12000 bufm
nuceni dmkonto mu uAiovaii toul
arattme s checku č4tkn tikovou ia

k4 n&m aamym uraleni bude h pouto
zbytek poultjiu k ňMi k Invil
ckjk italan bude Z venknvukých
jMiít & mfat VAa iiuÍkiui Ii Anitkní ani

:í

íouk4akf pnílnf ani drafty na

'á i „i i v iuru iirn iiiftniii papíru"
YvuiiB(ií učiní pp předplatitelé

nejlépe kdy i aaftlou nám poňtovnl
I ' toktoky (kolky) 1 a 2 centové ro!

Kronllin tt1alof

pěkné věci n světlo Ma íieliv

rAnýrh nevěstinců svědčily I" lo
cotou řadu lt byli páni policajti
a nich Jiko doma a Ir cla 1 li

před iaf!ním a pronásledováním
uchránit! policUtArn znavné samy
dávali musely Největií sensace

spAsobnia dftktum le policejní
erlanti McManus a (íreen kteří za

přední kostelní svitla dosud pla-

tili a v hnutí reformním vidy v

předu stáli jíl po kolik roka vlast

niky jednoho z nejvf tifch nevěstin-

ců jsou a le "ústav" svAj fřel n4-jezd- y

policie chránili

Vllnlrl Ijníutásl

V Lezinyton Ky lynčov4ni ve

středu černoši Frank Simpson a lí
Kuller kteří minulého srpna vdovu

Porneroy ovou a (Sletou dceruiku
téle znásilnili Vilníci tito po za

tření svém dopraveni byli do Nah
ville Tenn aty obavy přel lynčo
váním byly a ve středu přiveleuí
zpět aby před aoud postaveni býtí
mohli Příjezd vlaku očekáván
viak byl zástupem as 600 hlav čita

jícím a oba vězňové po vystoupení
vozu Šerifovi vyrváni a na blíž-ské-

mostě pověšeni

Oxlmka je poikzen

Dle docházejících práv zhoršil
se za posle Infch tí měsíců stav

ozimky značnou měrou tak le v

Šesti státech východně od skalního

pohoří I!ícfch stav její na 781

proti 042 v témle měsíci roku rot

nulého odbadováb jesL Dosud ni

kdy počátkem Mna ozimka tak

Spatně ai nestála Jediné zlepšení
oznamováno jest z pobřeží ticho--

mořského

Hezké poměry

panovati musí mei délnictvem

North Caroliúě Ve zprávě stát
ního statistika počátkem týdne vy
dané uváděno že minulého roku

obnáSela v státu tom průměrná
mzda dělníka farmářského 1878
měsíčně pro ženu pak V465 a pro
děti Ji0 — V továrnách zaměst-

náváno celkem 1550 dítek — Ve

zprávě avé odporuuoval komisař

zákonité oitanovení jedenáctiho
dinné doby pracovní zakázání prá
ce dětí v stáří pod 12 rokQ a usta-

novení le dílky v stáří od 12 do
14 roka musí se vykázali dosvěd
čením le 12 týdnft v roce Školu

navStěvují

I)J násobná poprava
V D Ilathorna bělocha a Tom
Wade-- a černocha odbyta byla ve

středu v Augusta Misi za přitom
nosti as 3000 osob — Oba odsoo
zeni K smrti pro vraždu manželky
Iíathomovy Ilathorn totiž a man
lelkou neustále se hádal a konečně

zbýti se jí umyslil K tomu najal
i černocha Wade-- a který I za pro
vedení vraldy $250 na hotovosti a

koníka dostal

Xásleslky neopatrnému

Z lhillicothe O oznámeno v

pondělí le následkem neopatrnosti
výbybkáře aterýl výhybka na po-

boční kolej t tratě hlavní vedoucí
otevřenou nechal srazil se rychlík
rychlostí 40 mil jedoucí a vlakem
nákladním na poboční trati stojí
cím při čem! čtyři zřízenci po
štovní usmrceni a dva zřízenci po
Stovní tělce poraněni Z cestujících
na itěstí neporaněn nikdo

I "

jal--

Armenrl do Xew Urtlra

Předsedovi Výkonného výboru
kterýl v Chicagu v zájmu Arménců
se ustavil naz-iačen-

a

byla prý U
nejlepsf cesta Kterou by Armén-ců- m

vládou tureckou tak kruté
pronásledovaným vypomoleno býti
mohlo a sice navrhováno aby
Arménci vystěhovali se do New
Mezica kdel prý víetn zdarma po-

třebné pozemky poskytnuty budou
Nabídka tato učiněna Amalo Cba-veser- n

kterýí v okresu Valencia
vlastní při trati dráhy Atlantic fc

Pacifik přes 500000 akrů kteréž

prý k účeli tornu věnuje a kdvž bv
toto nepostačovalo tu prý by zby-

tek na veřejných pozemcích jichž
v New Nexicu dosud hojnost usa-

zen býti mohl

ZpátcéniVi

Vysvědčení největšlho fanatismu

vystavily sobě a občanstvu úřady v

Little Hock Ark Známý svobo-dá- ř
Hob Irgersoll ruěl tam minu-

lou neděli odbývali přednášku d

Shakespearovi xle úřady mu nedo-

volily přednášku odbývat! A to je
svoboda v Americe! Tak rozumí
svobodě v jižních státech!

Mot Ke shořil

Na elektrické dráze spojující
město Cleveland O s Akronea
událo se ve čtvrtek ueštěstf Most

přes potok Tinkers u IJedfordu se
s károu sřítil do propasti skoro 80

stop hluboké Dva lidé přišli při
tom o život a několik k úrazu Na
štěstí nebylo mnoho lidí na káře

DROBNÉ ZťKÍVY

Z války z roku 1812 jsou nyní
již jen čtyři vysloužilci na živě

Ve WintersetIa uřítila se v úte-

rý dvoupatrová budova v níž žele-

zářský obchod IJeringtonův se nalé-

zal a tři osoby při tom těžce

zraněny Neštěstí zaviněno přetí-
žením hořejšího poschodí

Mezi zaměstnanci pouličních
dráh ve Philadelphii vře to dosud
a nebylo by divu kdyby znovu
Btávka vypukla Děluíci si stěžují
že staří dělníci pozvolna c práce
bez příčiny jsou propouštěni a na
místa jejich že dělníci neunioví z

jiných míst povoláváni jsou
f Z Washingtonu potvrzena byla

v úterý dřlvo již uveřejněná zprá
va že skadrona admirála liuice-h- o

u Iíarppton lloads kotvící v poho-
tovosti držána jest a že vysláaa
bude demonstrovat! ve vodách tu-

reckých pakli že vládou tureckou
v ustanovené době na požadavek

vyslance našeho odpověděno ne-

bude

Zákonodárstvo kentucké zor

ganizováno v úterý a sice v sně
movně provedena táž republikány
v senátu pak demokraty

1 V chicagském předměstí Whea
on zničeny v pondělí požárem dvě
residence při čeml sřítivSí se zdí
ilvě osoby usmrceny a jedna pora
něna

Z Fayette O oznámeno ve
středu že Umní banka neznámými
lupiči v noci navštívena a $53750
na notovosti a $4000 v dluhopisech
uloupeno

Nyní ale vySlo na jevo le po-ukát-

dotyíná původně pouze na

12 zněla a obnos ten tak dovedně
na $22000 změněn le ari mi kro-skapick- y

padělání patrným nebylo

TMba drahýrh kovů

VI4dnlm mincmistrem uveřejněn
byl v pondělí výkaz těžby zlata a

stříbra ve Spojených Státech za

uplynulý rok dle něhož vytěleno
celkem za $5201 4000 zlata a

uncí stříbra V jednotlivých
státech a územích vytěženo zlata a

stříbra následovně:
Onu trnul
xIhim mřitirs

A!H("k lňHIIMI

Arisnna fi?l'W

('sllfornls ISsooniM :t'w
('nlorHilo Vi)(w
Iclsbo l''M' lUM0U)

MiťhlKHti 40OMI

MunlS' s 4WTUO I LViOiijO

Nevsila I7H1IWI rjsm
New Mexico IOT"i0OO IMTtfl

Oron 2m(X) 771X1

Ní tlHiitlcktun pohf ii :w-:- 1701

iith DukoU i&V' S2a
Texas j(jfor)
ťUh lVr!(KH HLl'lO"0

WashloKion stňt llHltt
ve vJ!Ch oním nich 'TiOU)

(Vlkfin fřl 4ml Mtr
Loni vytěleno dle zprávy úřad-ník- ň

ra $39500000 zlat a

uncí stříbra

I'řt%erný zločin

spáchán byl v pondělí ve vězeni v

Cairo III vězněm Henry Dick-sone-

Týž rozříznul totiž jedno
mu spoluvězni černochu Wilsono'
vi břicho a po vytrhnutí mu střev
kus těchto uříznul a žalářníkovi je
hodil Příčinou přfSerného zločinu

tohoto bylo že Wilsonern prozra
zen byl žalářníkovi plán k útěku

Dicksonem tosnovaný

Dobré rasy prý se nevrátí

Eugene V Debs známý před
sedá unie zřízenců železničních

vyjádřil se v pondělí v Chicagu že

prý dobré časy nikdy více se ne

vrátí Armáda nezaměstnaných
neustále prý roste trusty kombi

nace a korporace ponenáhlu ničí

třídy střední a do řad nezaměstna

ných je vhání a proto prý nic jiné
ho než neustálé horšení se poměrů
očekávati nelze

Nemohli se shodnout

Do Oklahoma City Okla svolá
na byla na středu ústavodárná kon

veuce v níž kroky ku připuštěni
Oklahomy do svazku států učiněny
býti měly leč zatím neučiněno ni-

čeho a konvence po celodenním
hádání rozpuštěnou prohlášena —

Delegáti rozděleni byli totil ca
dvě strany z nichž jedna žádala
utvoření státu z Oklahomy a z úze

mí Chickasaw a ze zbytku pak úze

mí indiánského uivoření státu sa-

mostatného kdežto trana druhá
žádala utvoření státu jediného kte

rýž by v sobě všecky reservace in

diánské zaujmul Mezi oběma
frakcemi vypukla hádka hned pa

zahájení a táž pokračovala i ve

výboru na listiny pověřující a když
konečně večer oznámeno že výbor
ahodnouti se nemůže kteří dele

gáti k zasedání v konvenci opráv
něai jsou zasedání za skončené

prohlášeno — Má se za to že tím
ukončena byla pro letošek veškerá

agitace k zestátnění Oklahomy če

lící

ta Kovové necLC tiaio stříbrné me
déné neb niklová není radno tasílat
jelikol obyčejně ceutou n&aledkem
vó váhy prodéřoa obálku a někdy
vypadnou a ne ttratf Nám ]oa po-

štovní známky tak milé a vhod jakc
hotové jelikol iLuníme kaldotýdně
ca 20 doi i více kolkfl botové kupo
yati Pravíme viak aby saitýlány

lfly nám kolky 1 a i centové a ne
10 e aneb vétMi

Vyd Pokroku Západu

Řňdum ČJ HI? N
Máme na akladé knihy pro opino

▼ani etvrtletnico zpráv pro řády
Velkořidv
KaZdý úřadulk ví jak žádoucnýrn

!eat aby zachovány byly opiay čtvrt
zpráv Nejen le pookytuif

obraz atavn a okroku řádu nýbrl
abiata je jicb potřeba k zjiňtónl
okolnoMtf účtfl atd NeniAli řád

knihy takové nemá také ivé čtvrt
letní zprávy uloíonv proto že ooia

uvolil LeČ najmutý vrah brzy si

to rozmyslil a celý plán policii pro
zradil následkem čeho! záhy celý

trojlístek za mřížemi se octnul

(í ustav policii se přiznal le výpo-
vědi najatého onoho hrdlořeza jsou
pravdivými

VilMi v dole

V dole Luke Kiedlerově v Sha
mokin Pa usmrceni byli v pon
dělí při sestupování do dolu čtyř
horníci a sice zaviněno neštěstí to
to tím že sřítilo se na klec kdy!
tato v hloubce as 800 stop e nalé
zala as 1000 Ib těžkézávaží je
protiváhu poskytovali mělo

Bud viechny nebo nic

Minule oznámili jsme že sekre
tářcm pokladny oznámeno bylo vy
dání nových dluhopisu v obnosu
♦ 100000000 jakož i Že dluhopisy
ty zadány nebudou jako minule se

stalo syndikátu bankéřů nýbrž že

nabídnuty budou k rozebrání ve

řejnosti a tďprvó co zbyde že pe
něžním žokfim wall-streetsk-

po
necháno bude Leč zařízení toto

pánftm se nelíbí a proto také ozná
mil newyorský bankéř Morgan kle

rýž syndikát bankérft zastupuje že

buď dostane se jim dluhopisů
váech aneb že koupen nebude ani

jediný A co takováto výhrůžka

při pánech finančnících znamená
dobře jest známo a z dobře infor
movaného pramene tvrzeno jest že

na konec přec jen dluhopisy Srna

hem syndikátu připadnou — Spe-

kulace nezná žádných sympatií a

možno sice mluvili o vlastenectví
lidí obyčejných ne vsak při mů

řích kteří spekulují Dosud ani

jedinká přihláška na koupi dluho

pisů nedoSa z New Yorku Phila

delphie a Hostonu kde přeo sídlí
lidé kteří téměř veškeré a lato v

zemi kontrolují a pakli ho v rukou
sami nemají tu aspoň znají cesty
jakými zlata dosáhnottti mohou

To nejlepSIm jest znamením že

syndikát se rozhodnul potřebného
zlata k rozebrání dluhopisů nepo- -

skytnouti tak le konečně přeo jen
s ním bude se muset vyjednávat a

dluhopisy budou muset jemu za

vlastní jeho cenu prodány býti

ťovedeaý podvod

V San Francisku objeven byl v

pondělí jeden nejpovedenějšfch

pod od 3 v posledních letech spá

chaných Dne 10 prosince přisel
toti! do Nevada banky komisionář

A 0 llolmea a poukázkou na ob-

nos $22000 na jinou banku vysta
venou a jelikol dříve před tím ča

sto poukázky na značnější obnosy
měnil a a bankou v obchodním

spojení stál byla mu Uto beze

vSeho vyplacena a sice dáno mu

dle ládosti jeho $20000 v hotovo-

sti a $2000 připsány mu k dobru
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na obyčejných blanketách ne Maadno

hodí a ztratí V knize jttou vAak

vidy zachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující mÍHta pro 40

to

i

i

i

t

správ tedy na 10 rokQ za $100
Pro Velkořády Jent kniha Uková tél
oezbvtaou Kaldý taiemník Velko- -

fádu by měl míli zachovaný opia
čtvrtletních zprav veeca řkua aby
moni je naaiejujicirni porovnávánin i _t:_í inIvue vak M) imvtui uiiyuuio e uio--

tnt knihv takové pro Velkořáilv dvou
velkontí v tuhé vazbo o 400 a 600
atranácb po 1350 a $500 Kde by

přáli ai tajemníci Velkořádu knih
takové jednotlivě pro kaldý řád
nrodáme iimMe za cenu valně nnlze--
nou Objednávky knih těchto i

vaech prací tukových nechť dějí e

laakavi pod adresou- -

Pokrok Západu
Omaha Nh

Pánům úředoíkřim ipolkú
[ i Ulttni (obchodni) knihy jako

' UB£rrf j vmr ntit utnnt ninj a
itint d JfC nahoru u Pokroku

h


