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V sněmovně jutfMÚ věnováno

zandáni úterní lírrř výhradně praní

fpinavéhtf ptádU po!aiř(i eaUforn-ký- i

b republikán % Jořiřioin a de

mokrata Msguira ktiřl hned při

debatě o upraveni diutifi drah pacííl

ckýth do vlaů dostali a v úterý

jeítA více pěkných včel do očí sl

řekli Výsledkem polemiky jejich

bylo že vyškrtnutí řeci jejich te

zápisek kongresních nařízeno Z

ostatního jednání raIouŽf zmínky

že vdově po zunři vílm bývalém

předse lovi stěmov Críspoví po-

voleno na útraty jxdJtbní 11481

Zasedání odročeno prt 6 hodině Ve

středu bylo zasedání klidným a mno

ho toho nevjkoi s o Nt jvíce času

věnováno bylo rokování o předlcte
kterou! nícomargarin butterine a

vUclmy jiié t ápodobeniny másla

podléhaly by zákonům técb rtátft do

uiol ž by byly a v nichž

výrolm nb prodej jich zakázán jest
Pioti předloze činčny námitky že

ptý by tím piruíován byl obchod
a íí by tím jednotlivým

uďnAm fWii&nt litin tir&cn v obvnitn

y buď pr# dkml wfořn
tik a-- violini # d ftieb hififihm
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tím nabyli Up1) #jlionj a v dom

riftf fe dobrovolní pnfi vditl
neettí vynutii Jn ctlll naíidin
woísním HvUknuvi dorostlo

dr ('nllrtnoni do nahs jl s ji

rrirpátenfmi lalsiy fiméíti a ! ll

nepffřlsenoii ťprv pik k lyf lato v

bes I Sorní k #mi k!ls
KtlthU f 4ls

V PoltvilU Pa o lál-- j st v siře

du v shMole Wadeatillo nítíntí
kterél A livotA lidk(h ta Wri
vyládalo Horníci li spoMli se

koi do dolu a když as v polovinfi
nalézali spad! ii ně (rám na 300 lb

vállcl a všichni ncírtfiící do hloub

ky 300 stop sralpní a okamžitě umr
cenS

Mfliode ae vjletřevat

Policejní komise maršál % policej

ní soudce v Kansa City obviněni

bjliz rnzných nepravidelnostlUt
nosti a ívindlll a zákonodárstvo proto

požadováno o jmenování tvláStntho

výboru po spAsobu newyorského

výboru Lexowovs kterýž by záleží

tosti policejního odboru dfikladnA

vyietříl O žádosti ló rokováno v

zákonodárstvu v úterý a jmenování
výboru nařízeno ve středu si to ale

páni zákonodárci rozmysleli vře tu

tnovu v úvahu vzaU a návrh porazili
Učiněno prý tak na žádost guverné
ra který se bál ékíndálu jimiž by
administrace jeho hned na samém

počátku pospiněna bývala

Pěkný Skandál

projednáván jest přítomně před poli

cejnl komisí tuwyorskou Policejní

kapitán Cbapmao obviněn totiž jest
s překročení své právomecnoati kte

réhožto přečínu dopustil so prý tím

že po půlnoci vniknul do zábavní

jedné místnosti kdež "soukromá"

společnost několika boháčů tím se

bavili že několik egyptských taneč

nic jež "břiSnlm tancem" a dob svě

tové výstavy chicagské pověstnými
se staly na tabuli tančiti nechaU a

to v úboru v jakém na svčt přišly
Návladní krajský prohlásil že bude

li svědectví před komisí složené

dodatečným proti všem účastníkům

"banketu" žalobu podá

Nadějný hoAk'

V LHncasterPazatčen byl ve stře

du 171etý W Liebold kterýž tn po-

slední 3 měsíce přes t4000 podvod-

ným spfisobem získst a čántku tuto

také do posledního centu probil
Liebold zaměstnán byl co poslíček a

při tom často povolán byl k železář

skému králi Chas B Grubbovi kte

rýž jej do banky poukázky měnili

posílal A na tom právě taložil

klučík svfij plán Padělal totiž pod

pisy jeho na na poukázkách na různé

obnosy tnějícfch a to tak dovedně

že beze víeho peníze na ně mu vy

pláceny Podvod spozorotán teprvé

nyní když boháč vkladní knížku

svou sčítali si dal a při tom s pozoro-

val že čítány mu poukázky vysta-

vené ve dnech kdy vůbec ve městě

se nenalézal

Pře výstavo f Omaze

V senátu sněmu illinoishkého po-

dána byla ve čtvrtek sen Crawfoid
m předloha kterouž povolováno
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30 stop a odpotočj fiovoUnf

%it()(M na Utllrh ric tjfi- -
řovacf

fjbtrb Iřsksila
udil a f Hhsmokin t ňtrý kolfiu

10 lifwl dopoledni f dfln ('olomlla
Djnamilt Co a jelikol ttfdova ópln

romtna a 8 lamistoanfch tam
oso'i nmrceno Motva as kdy tjistf
tím spflioben byl Vfbuth byl tak
ilnym )t do vidilrnosti 30 mil byl

Ijriitelným a níkolik bulov pobili
mfala ínobo stojících roibofeco by

lo V nedaleké ona le Hhouaftowo

byla tlakem vid uch a budova řkolnl

iistecné rozbořena Sfistnou náho-

dou ladné 1 dřo k k áraiu 11 přiilo
V Kconomy Coraopolis a v jiných
okolních osadách byla okna roilH

Střna

PH (lilek utonulo

V St Louisů klouzalo se v úterý
na Koolh ave a Anhlaod Pláce

několik dítek v mfstč kde dříve

lomy ae nalézaly když tu led pod
nimi ae probořil r přt utonulo jich
dříve ne! ku pomoci přispčno býti

jim mohlo Téhož dne utonul při
klouzaní v jiné čisti města 1 1 let ý

Aloia Volner

Oklahomský guvernér

podal ve středu územnímu zákono-

dárství poselství své v némi odporu

6aje přijeli zákona jím! by zakazo-

váno b)lo ůřadníkoro územním

okresním i místním volné lístky na

drahách přijímali jako! i přijetí
zákona jím! by nařizováno brlo drá
hám tratě svéohraditi Dle výkazu
finančního stojí vydržování správy
územní téměř o polovinu rnčne ne!
v územích ostatních Příjmy ob á

jely v posledních dvou letech 1373

767 a přesahovaly vydání o 985
Dluh územní obnáčí pouze 148000

Proti sníženi

Státní Železniční komise illinois

ská pojednávala ve středu o 'ádoati
státní granže a 'Přátel hospodářství'
0 sníženi osobni ceny dopravní na

dráhách v obvodu státu ze i na 2c

od míle a po krátkém jednání Žádost

tato zamítnuta Po oznámeni vý

sled Iru hlasování vzdal se komisař

W S Cantrell 1 Canton a T Gihan
1 Chicaga svého úřadu

Vypsaly odměnu

Z Chicaga oznamováno ve středu

le společnosti železniční a expressní

vydaly ku vflem zřízencům na vla-

cích službo konajícím cirkulář kte

rýž bodouli ae dle něho zřízenci

řídili záhy řady lapiču železničních

prořídnout! mfiže Dán totiž třízen-cu- m

návod aby v případě přepadení
vlaku nestříleli po lupičích pouze ta
účelem postraSeni neb pouhého po-

ranění těch že nýbrž aby mířili tak

aby lupiči na místo usmrceni byli
Za kaldého poitřeleníbo lopiía y
nlanona bnda odmřn i 100 a ta kal

ueuu uuuvnu uuiuepu fiuw
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opatřeni všichni zřízenciroven
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řuá f l4fi fsdoncf ku spofií## lh
klři pro svobridřím a Mibnsisno'i

Niť stříbra j i hfoUm svf-fiié--

plUihenlf přlítbb kampififrb

yolit kých Hlavním Mftlksm byl

bývalý sn4tfř spolkový John M%f~

tin klrýf mii jiným v ři své

prifil "líitvi střlbrsívká ft'lU
vďnt ani prohrán rnlfcilťlio li-t- o

pi la Ilyla to pouhá potyčka
hírb atráll a (eptvé nyní podniknout!
tbcems útok naopsvtířní níc b m-plát- e!"

Zse nsfá slrssa

V Mt íiuís íxlbývána byl t útrý
ta předsednictví tnárníhn vftdce ar
mády ieramětnanýfh J H Cozf
bo iorada 31 bývalých populiMft
kteří s nynějiím řízením strany té

spfjkojsni nejsou a proto lké od-

stoupení své od této jíl ohlásili Ve

chůze léto vůdcové populiaiičtf co

nejrozhodněji odsuzováni a přímo
obviňováni Že v poslední volbě pre-sídent-

straru svou demokratům

zaprodal' Po delsfm jednání une-ien- o

zaloliti novou stranu ''Unttcd

States purty'' jejfreiž hlavními zása-d-

má býti iniciativa a referen-

dum Prvá národní konvfsnoo léto

strany odbývali se má v Nashville

Ten 4 črvenc a vypracován tam

býtl má plán pro kampaň roku pří
slího a pro přiřtl kampaň národní

Peněžní konvence

cabájena byla v úterý v Iodianapolis
ert účastenství as 300 delegátů ze

vřech končin Spoj Stálů předsedou

výkonného výboru Ilugh Hannou a

po obvyklých formalitách uveden co

prozatímní předseda E C Standard

te St Louis kterýž v delší řeči ob

jasnil účel za jakým konvence tato

svolána bylá a o němž netř-b- nám

tuto se rozepisovat! au již několi

kráte o něm ěíře jsme se zmínili —

Před-edo- u konvence na odporučeni

výboru organizaónlho zvolen C S

Patlerson z Pennsylvanie z dele

gace každého státu tvoleno po jed

nora místopředsedovi V zasedání

středečním hned po zahájení ťchňze

přikročeno ku čtení zprávy výboru

reeoluíního kterýž se usnes' že 1 )

nynější zlatý základ měny měl by býti
zachován 2 ) že učiněny býti by mě

ly kroky k pozvolnému staŽtní po

kladntch not a 3) ž nás bankovní

systém tak opraven býti by měl aby

vňem éátem země při půjčování

kapitálu stejné výhody poskytovány
a stejný úrok počítán býti mohl Dá-

le navrženo jmenování ]5ftlenného

výboru výkonného jehož povinností

by bylo o docílení patřičné nápravy
v příštím kongresu se postarali O

této zprávě rozpředla se prudká dt

bata konečně ale přec jen téměř

jelnohlasně schválena a tím zasedáni

konvence skončeno

Z Washingtonu

J Z Washingtonu oznamováno v

úterý že sekretář Olney dle slibu

svého připravil již proklamaci k

vládám cizozemským v níž upozor-

ňuje je na výstavu zamississippskou

a mezinárodní kteráž roku příštího
v Omaze odbývána býti má a v niž

vyzýrány jsou výetavu tuto obealati

I Kaukns republikánských senáto

rů odbýván byl v úterý za účelem

porokování o Wolcottově resoluci v

tájmi mezinárodního bimetalltsmu

Éi stroj?

Co HdM (rnjlfh Jel Pokrok

'i pudu 14 trrmlf mMií
li jli jrj xUaiii

V iurm a nk4ikii

Ja aJfcotik dfU4 řnft"lfrfc J'f 4

♦Mly v ulrhl al pp fwlrtM bez

vUlikh ?jtMřiit( sdltijf sám jk
tmiťVtlf ro) )l )m# Jim oUft

tft-stss-s Wsb ft 4M 14 f r#t
VMonvnt tm dtvím t Jm iir( tHro)

fis 4 v# vinm pořádku nMrM a ll I

dt tyikftwM nl h ti I !

t lk lilky dobře ilj jsfc rottsn
km hedvábí UkfI I m vír fWni mul
skltn zimníku lk l# předčí mnoM Jin

trojs co J#í ! prtd4an od Vtl do

io„ tf )'" d strojs lfií jak na

východě Od dotou ] m spltit 11 o

Uk odporniiju r( irrJ "Pokrok Z

plu" kadmu kii by (roJ (tf #►►- -

vsi 8 pozdravem John 8paek

nty r třří c:
r d —Airf troJ pro který Jwm l k vám

poslal jsem v pořádku obdrM moje
rnanletk J ním (íjIní spokojena
Vím dekuje V drtí Vác Plcha

Indiána' Neb 0 pros IW Ctčrtá
red-H- ici stroj ř1 4 Jsem obdrlel v nej
lppMm pořádku poilftklmlnm prohled
nutí jM-- thiedal in Jnl tu itruj doko
nal lil jcm olidrk-- l záruku íllí "C r

tiflra oř WirrntyM rck nánNl kte
r Jest tak tvpRtn le kdo nikdy na ílcím

trojí nepracovat mni Se lehce pocho
pit rrotož kdo by re lU nMh V Z ra

myMel lid stroj olcdnnt nccbf ohřáli
M na rok rok ZApsdu a pozdrnvem

Joi Kroupa

řrt Pode Iowa Cl pane relak
tore: Dávám Vám xnámont te Jnem fiict

troj v pořádku obdrAťl i Ccuký návod a
taanou rov nu uem neRincani

V Hotek

Wkeatland Mnn 20 ludna 18WJ —

Ct red Šicí atroj který Jsem od váa

objednat v dobrém pořádku lnem obdr
tel a koná práci výbornou Jsem nim
dobře apokojen neb koná práci Jako
40dolarový neb Jc&tč lepM Jest hoden
o poručení vSem krajnnfim kteří iefttc

aíct atroj nemají aDyoojeinau "ťokrok
Nápadu" Jeat to atroj laclnj a dobrý ve
vnecn pripaunoRtecn ja no odporucuji
vftem a raj an qm no čtou

Václav Kudolf

Convay North I)akf 30 dub 186 Ct
red-S- lcí atroj "Pokrok Západu'' čís 3

Jime v pořádku obdrželi Doprava stála
nás dva dolary uk nás molí celkm i s

předplatným na rok 2o dolaru a Jsme i
nim nplnc spokojeni iioini no kaučmu
odporučil co fadny stroj H uclou

Job ltyba

Altorheny City Pa 2i) listopadu W5

Ct red — Odpusťte že Jsem vám tak
dlouho nedal iAd nou rprnvu ohledne AI

čího stroje My jsme tiplne s ním spo
kojeni neboť jest to ve skutečnosti do
konaly a přkny stroj Musfm Várn ozná
mit íe Jsme nemMi žádné namáhání se-

znat Jak m co dčlá ííhmII Jsme vAecko

bnod Delft výbornou tluiliu Jsme i

ním dplné spokojeni Pročc Vám vzdá
vám srdečný dík ra objednání fiicího

troje na který Jsme velice hrdi
8 úctou Anton Kufner

MoHcoda Wis 14 dnoralHÍKS Válená
redakce: Prémii k llctu vašemu iHinge- -
rňv fi cl stroj c 3i Jsem v nořilduu obdr
iel Již před novým rokem ale nei htcl

jsem vám dříve psát až Jej náležité zku-

sím a skouKka dopadla výborní Je to

stroj tak dobrý tako kterýkoliv za W

a kdybych nebvl četl vaíe vysvčtlení v

Pokroku Západu tak bych tomu nemohl
ani roBomčt tak to muže být te ho mň- -
iet ta tak mírnou cenu poskytnout
"

Přijmete srdečné diky a vřelý pozdrav
od Vaaeho Jiřího Ludvika

Muscoda Wis

Clerflaml Ohio 21 prosince 18í5 —

Ct redakce Oznamuji Vám ře jsem
Hici stroj "Pokrok Západu" za doplatek
Í3100 co prémii obdržel v pořádku Není
to moll zásadou neco cnvant co cbvalv
Betasfoužl Hlečlnka Kupen co učí ti ti
nim vse vysvf tlila 1 ukázala a shledala
te lest to stroj dobrý a ti Jo lehce Kra

Ianam
radím kdo by nějaký stroj potře
by se při Sel ke mne naň podívat

nei vyhodí různým airentClm tV oni

co musí v mčstě platit nájmu co vydr- -

tují atrealu 11 musí mít na stroji třet inu
í'" Pt obchodovat nemohli Btroj
"Pokrok Zápauir jo tismn přímo a to

varny ioíio neuiuno oisuu Kňour vy
OGiea au jesi 10 prémie za nurny uopia-

-

lek Přefl Vám"ifMtnv aveselv nov
grok 8 úctou Fr límeček

svém ptodei jnkýchkfdiv plodin neb

výrobku státu jiného zakazovati Ve

čtvrtek v debatě o předloze proti ole í

omargsrinu pokračováno a ko
m čně po dlouhé debatě přijata 12f

proti 90 hladům s tím vftak dodat'
kem ?e nesmí prodeji oleomargari í
bránět o být i kd j Ž by se tak děl

zřejmým označením tak aby kupu-
-

cí v omyl uveden býti nemohl Zase-

dání odroč no po 4 hodině

V senátu bylo zaecdání úterní

krátkým neboť hned po

zabájt ní schůze odbýváno zasedání

výkonné jež sotva 20 minut potrvalo
a po schvslt ní předlohy povolující
stavbu mostu přes řeku Iled u Ful
ton Ark easedání odročeno Ve

středu odbýváno hned po zahájení
schůze zasedání výkonné v němž

jednáno bylo o schválení smluv se

státem oranžským a s Argentinou
ohledně vydáváni zločinců a při tom
řekretúř státní s návrhem svým pora
řt n O smlouvách těchto jednáno v

senátu již dřívo a připojen k obaum
dodatek jímž občané američtí v ze-

mích tč-c-h pod zvláAtní ochranu brá-

ni býti měli a sekretář státni žádalo

vyškrtnutí téhož a o přijeti obou v

tom tnění k jím vypracovány by-

ly Senát víak od stanoviska svého

neustoupil a smlouvy bet dotyčného
dodatku schválili odepřel V ease-

dání veřejném jednáno hlavně o

otázce knbánské a sice jednáno o

tom že právo na uznávání nových
vlád výhradně jen korgresu — a ne

samotnému presidentu—přisluSf Ve

čtvrtek přijata po delším rokování

předloha v zájmu svobodných domo-

vin kterouž statisícům skutečných
osadníků domoviny zajištěny budou
Dle předlohy tyto budou moci bez-

platně zaujímány býti veškery po

teuiky o 1 Indiánů Spojeným Státům

postouj enó a těm kdož pozemky

podobné jit raujalt a na ně jedlé

dopláceli mají budou další splátky
tyto odpuštěny Dle odhadu komi-

saře pozemkové vztahuje se předloha
tato na 13552 641 akr Po 1 rojed-ná- ní

některých jiných méně důleži

tých záležitostí taedán! po 4 hod

na pondělí odročeno


