
Pokrok Západu2
nud Políi íí oznámena dlouhá nf nn zde bylo pěstování koíislva

takého kteréž by v každém oble- -
Zrň Ve Washingtonu a Oři go- -

nu jatka rychle dozrává a j'i vf
stavu výbornfii Vyhlídky n

Hffidil tabáku jioii M výjimkou
Ki ntucky části Tinni sste do-

bré

Komín na loJnl (rfifliv

ké Škody 114 osení spůsobc ny V

okolí (iarre llsort CarlhaM lití

lnlWanbayAlr sandria a Mryarit

OtJlovill louJci
V LeadvilJr Cnbi nařízeno

min týdne krajským soudcem
Ower-- velké porotě VyMfová-- j

I

fií vhledem k vydržování fVtnýc h

tamních heren a nevěstinců a

hlavně obžalování tě h

kdož budovy své k íicVlňm lěin

pronajímají V sobotu byla vel-

ká porota prací svou hotova

výsledek spůsohil všeobecné pře-

kvapení Vzm-í- i noť totiž celkem

řoiti jMt okráJinj
7 New Yotkii oznamuji se Je

poštovní odbor zahý v A se lam již

po deUÍ dobu vyšetřováním tajrtn-fiýc- lt

krádeží registrovaných řáy
1 k poštovních kt réŽ na parní-tlel- i

poštovních páchány jsou aniž

by ae dosud li)Ui podařilo na klo-

pil zlodějům přijití l'rvá stíž-

nost obdržena byla odbore tu po-

štovním před tikolika měsíci od

doby té ]i%1 i írupektoři poStovní
k přesvědč" ní že jedná se tu o

aoustavné okrádání poíty cioem-sk- é

a to v rozměrech v Ikých ne-b-

zjištěno že na jediném parní-

ku přes 80 zásyltk se Ztratilo

TornJJcm

navštíveno bylo v pán k v čc r oko-

lí San Jo1 111 a ač zasažená pro-

stora vi lkou rif by la přec poi# t

obětí značným by l Kozuu tmy
totiž vichřící íariny A C Mclo-weíl- a

a S Hrownlccho při ČVmŽ

7 osob padajícími troskami na

tnístě usmrcena a 3 padajícími
troskami těžce zráněny Tornádo

provázeno prudkou bouřkou bě-tv-

kteréž v sousedním Mason

City blesk do kostela udeřil a za-

pili!
Hornici v Kansas

zamýšlí podobně jako v lowě

pomoci východním stávkujícím

svým soudruhům a sicedpcíliti to-

ho hodlají obmezením těžby tak

aby uhlí na východ ve množství

dosavadním dováženo být i nemo-

hlo Z 1'ítsburg Kan oznáme-

no v pátek Že horníci dohodli se

na tom na dále až do skončení

stávky horníků východních pouze

3 dny v týdnu pracovati budou

a toto rozhodnutí by lo také již ma

jitelůmdolů oznámeno

Stávka horníků

trvá dosud beze změny a těžko

dosud říci na čí stranu vítězství

konečně se skloní Veškery sna-

hy stávkujících obráceny v posled-

ních dnech v jedinký směr k při-

nucení totiž dosud pracujících
soudruhů ku zastavení práce leč

ve většině případů byla snaha ta-

to marnou Z Pittsburgu ozna-

mováno v pátek že stávkující po-

řádali valné schůze při dolech v

Plum Crcek Šandy Creek a Oak

Hill v té naději Že podaří se jim

horníky na stranu svou dostati
leč veŠkry pokusy ve směru tom

nechť již důvody či zastraŠování

byly marnými a druhého dne pra-

cováno v dolech oněch jako oby-

čejně Nezdarem tímto nedali se

však stávkáři odraditi a v sobotu

4 o o[aiou prou runym uraum-An- i

městským a okresním pro za- -
z

tietilitvaui poviiiosii iiratirmn a

mezí obžalovanými natézá se i

ám pan krajský soudce kterýž
ve dvou případech obalován pro
nezachováváni zákona proti kar- -

ariu prostituci a nedělnímu pro

deji lihovin

Dito fcflákS

Thorntop Ind oznámeno v

átek 2 rána vyšinutí z kolejí o- -

sobního vlaku dráhy Clevcland

Cincinnatti Chicago A St Louis

SENATOK TUJILEY

ada i'iJ'lin sluní čníc h t nichž i
smrtí skončily

Kontlni oUouitn
V Cli 34 I skončeno v sobotu

MírViii-- jil třití Chtb W

Spauldingr m předs (ilobe Sa-viti-

banky kt rýŽ p o podvod
ný ňpaďk a pronrvčřeiií sřfe- -

ýi h mu pi nčz 1 Iketn aH obžalob
irotí sobě nt 1 a sier uznán byl

efitokráte vinným Tentokráti- -

alován oj'čl pro zpronevč fi ní dlu- -

lopisfi okrinil Macoupifi V rrně

řijiMto a avibctví a důvody ob

žaloby i obhajoby byly tfmitéž

jako (fi dvou při líčeních předcho
zích jen vísbtbk byl jiným
'orota diK-p-ť la totiž k náhledu

ž- -

pfi zastavováni dluhopinfí
oriéch zanáíil se ťirnysli tn

prom-včřít-
i a proto vinným jej

uznala - - To se roumí že ozná-

meno bylo odvolání k tu jvy ššímu
š

SOIKIU

POLITICKÉ

Nový celní zákon

kterýž jak známo minulé soboty

ongriM-- přijat a presidentem
odepsán byl vstoupil tímže dnem

v platnost a z rozhodnutí odboru
Kikladního počítáno nové clo již

na všechno zboží kteréž toho dne

u břehům našim přiveŽeno bylo

yť by to i bývalo třebas hned z

rána kdy známo ještě neby lo zda

ředloha přijata Čt poražena bu- -

Protestují
V Jasper (ía odbývána v so- -

)Otu schůze republikánského vý- -

onného výboru () distriktu koa- -

gresního v niž ostře protestováno
roti stranictví jakéž prý admini
strace McKinlt-yov- a vůči jižním
černošským rejublikánům jeví
ž dosnil prý totiž dostalo se úřa- -

ň spolkových výhradně jen čer

nochům kdežto běloši úplně opo-

míjeni jsou
V Texas

odbývána jest dnes zvláštní volba
v kteréž předléhají občanstvu k

odhlasování následovní tři dodat

ky k ústavě státní: 1 Má býti
občanům suchoparných okresů na

západu a jihu dovoleno zařizovati

spúsob zavodňovací na svých po
zemcích a zdali v pádu nedostat
ku peněz mohou vydati dluhopisy
účelu tomu a sice jen do jisté

výše 2 Má býti dovoleno obča
nům okresů skrz které nejedou
žádné dráhy vydávání dluhopisů
k účelu stavby železnic 3 Má

uznána býti platnost dluhopisů
vydaných různými okresy za úče- -

em stavby radnic vězení mostů
neb za účelem provedení různých
irací veřejných jež pro trvalý
státní fond Školní zakoupeny byly
a kteréž následkem různých chyb

technických neb následkem toho
že v odboru s dosavadními usta
noveními ústavy státní nezákoni

týnii a tudíž i neplatnými prohlá
šeny byly?— Jak se oznamuje ne

jevil se od dnů rekonstrukce do
sud při žádné volbě zájem tak vel

ký jako tentokráte

Z Washingtonu

í Státnímu odboru oznámeno v

pátek že japonskem přijata na

bídka Hawaiska na vyrovnání stá

vajících sporných otázek prostřed
nictvím soudu smírčího Týž po

jednávati bude jak o známém zá

kazu přívozu dalšího přistěhoval- -

stva japonského tak 1 o clu kte
réž na přívoz japanské kořalky
bylo uvaleno

í Sekretář zemědělství stráví
letošní prázdniny své cestováním

po Colorado Utah Wyomingu
Dakotách a Moutaně a zabývati
se bude při tom studováním naše

ho koňstva a to za účelem vyš
tření zda by téhož k vývozu pro
armády evropské použito býti ne
mohlo Zároveň nařízeno konsu-lární- m

jednatelům v jednotlivých
zemích evropských vyšetřiti jaké

požadavky v ohledu tom přísluš
nými vládami kladeny jsou a uči

něny pak budou kroky aby umož

11 podmínkám onm vyhovovalo

í IMe vfkau pokladního odbo

ru očekává se od nového zákona

r ilního zvýSmí příjmů hlavni při
následovních při drnči' h v obno

sech nvidi nýc hí t lo t th muko- -

ií zvfsVno bude t liliiV) na

frtill0H4 ze zboží hliněného a

skb finého z Hoo6Hj9 ti f II

VI I4ji a kovů ze řl 1l'4lř
na ť7H7Hj vlny ze fóo53(H
na I3M3 Jř'í cukru t f j 910

703 na f3ic76ii a a plodin

iospodlřskýc h f77j7014 na

ft45H700i

Zprávy osobni

--~ Minulý čtvrtek jel Omahou

íaráf táborský (So Dak) p Ilou-sk- a

Jej provázel p Vrba z Port

Alkinson lowa Vraceli se t
ohřbn svého spoludruha patera
Koutka z Abi Před H lety při
lilo sem současně 6 mladých prá
vě vysvěcených knčŽÍ kteří stu
dovali v semináři v Pennsylvanií
totiž oba jmenovaní p Vránck

(nyní v Omazc) p Prož (nyní v

odge) p Hor (nyní ve Wahoo)
a zemřelý p Koutek aby půso
bili mezi krajany v Nebrasce Ne

úprosná ač již jo delší dobu oče

kávaná smrt postihla posledněj
šího a ovšem Že soudruzi jeho

prokázali mu poslední poctu
Všichni tito kněží jsou horlivými
národovcí a působí na svých fa-

rách ku prospěchu obecnému

— Minulou soImjHi měli jsme
potěšení z návštěvy Dia Sixty ze

Schuyler a jeho choti Dr SixU

kterýž podniknul důkladné studie

vědy lékařské jako málo který
lékař jiný a v Chicagu po kolik

roků praksí se zanášel usadil se

nedávno ve Schuyler a můžeme

tamnějším krajanům pouze jen

gratulovati že mají tam lékaře

tak důkladně vzdělaného a zkuše

ného jakých zřídka v městech

menších nalézáme V choti pana
doktora měli jsme potěšení seznati

dceru dávného přítele red t 1 z

et šedesátých v Chicagu pionéra
osazování západu nyní již kolik

roků mrtvého Frant Herna

IVnIuÍ llNililil

v Detroit Minnesota
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Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na Wlad3 velká mnolatvt pl-- ů

zátavnch a jHnfných e vloch
molnfch otxírfi ť)ivatpln( apiaj mi-

me VM-chn-y jei ju k dnatluí v r da-

ných al)(rkách 1'iíte al o arznam a
otxlrlíte jej zdarma Adrrau jt jedno
duíe Pokrok lépá

Omaha Dob

Washingtonu oznámí 110 le

presidi rit fi d svým odjedem na

letní byt jmenoval koiníi i nJi ný
r na vyinřřiiií a prukoumání
u šty pro hluboký lodní prfiplav t
Vlhkých jepf do moře atlantické-

ho a sice majora l(aymond od

sboru MižinýrskcMio při ojkii A

Ncďla z ('hiiaga a (i V Wisnera

Detroit Kofoisí této b)l zá-

konem uloženo aby dokončila

práci knmif jmenované presiden-

tem Clevelandem kteráž zkouma-

la možnost průplavu takovťho ale

neodporučila žádnou cestu urči-

tou nýbrž jmenovala pouze nčko-jli- k

možných ci st a sebrala hojně
dat o obchodu který by touto ce-

stou se bral Neučiněno také oni

konečné vytni lení a odhadnutí

výdajů na takový průplav nýbrž
Žádáno aby k tomu byl ustano-

ven výbor zvláštní Nový výbor

Z TENNESSKE

dá se ihned do práce a přičiní se

aby do prosince byl hotov ku po-

dání obšírné zprávy kongresu
První komise měla povoleno jed-na- tt

s kanadskou komisí podob-
nou a nehledět na hranice zemí

tato komise má uloženo dbáti to
ho aby průplav byl celý na půdě
Soustátí K tomu se navrhují tři

cestv První ide z jezera Krie

přes horní Niagaru k Lake Salle

odtud průplavem do dolní Niaga

ry po jezeře Ontario do jezera
Oneida řekami Oswego a Oneida

pak přes horstvo do řeky Mohawk

a odtud do Hudsonu při Troy
Provedení plánu toho stálo by ko

lem $200000000 Druhá cesta

jde po jezeře Krie do průplavu
kolem vodopádu Niagary a řekou

tou do Hudsonu Třetí cesta ve

de z jezera fcrie do Untana po
řece St Lawrence odtud do jeze
ra Champlain a pak do Hudsonu

u Troy
Dostali přidáno

Z New Orleans La oznámeno
v sobotu že Leon Godchou maji
tel 7 největších cukrových plantá
ží ve státě nařídil zvýšení mzdy
všech dělníků svých o 16}$ proč
při čemž oznámil že činí tak je
dině na základě přijetí celního zá

kona Dingleyova Očekává se

Že příkladu jeho následováno bu

de v dnech nejbližších i plantáž
niky ostatními přičemž prý mzda

dělníků v cukrovarech zaměstná

ných ještě u větším poměru zvý
šena bude

Velké vedro

panovalo v sobotu v St Joseph
Mo neboť teploměr tam ve stínu

100 a na slunci 120 stupAů dosá

Nový senátor 1 Ten nessee kterýž ustanoven byl na místo nedávno zemřelého
narnse inomas i iiiriey jen jeunim z reinycu ranním

Memphis Jest vzezření potud mladického vfiak vzdor tomu po ítá Již
r2 rokfi stH Úřad k němu byl guvernérem ustanoven Jest jirvním po-

litickým úřadem co kdy držel
j

pří čemž 4 životy lidské na místě

utraceny a několik osob poraněno

Vyšinutí vlaku bylo dílem bídáků

kteří upravili výhybku tak že vy

šinutí vlaku nezbytným se stalo
Z kolejí mimo parostroje a tendru

vyjely i vůz poštovní expresní a

pro zavazadla jež vesměs roztří-

štěny Že větší počet osob o ži-

vot nepřišel za to děkovali jest

jedině té šťastné okolnosti že

všechny vozy osobní na trati státi

zůstaly

0 stavu osení

vydána byla ve čtvrtek hospodář-

ským odborem ve Washingtonu
obšírná zpráva z níž vyjímáme
následovní: Počasí bylo celkem

vzato pracím polním 1 vzrůstu
osení velice příznivým V Novo

anglických státech a v části údolí

řeky Ohio bylo příliš deŠtívo ve

většině pak Texas a v částech Ar-

kansas Missouri a Kansas pano-
valo zase velké sucho Korná

pokrok ve státech střednính
v okolí velkých jezer a ve státech

novoanglických V Iowě ranná
korná nasazuje již klasy V Neb-rasc- e

jest dosud sice spozděnou
celkem vzato jest však ve stavu

výborném V středním a jižním
Kansasu poškozena byla horkými

větry a totéž platí i o částech Te
xasu a Lou-sian- 1'avlna učini

la značný pokrok a sklizeň bude

dobrou v severní střední a vý-

chodní částí bavlnového pruhu
V jižním Texas následkem příliš-
ného sucha bolce rychle pukají a

mnohé z nich předčasně Jarka
poškozena byla přílišnými dešti v

N Dakotě v Minnesotě a S Da-kot- ě

jest vyhlídka na dobrou skli- -

v neděli i v pondělí pokračovali v

pokusech svých a to s výsledkem
mnohem lepším neboť tu a tam

nějaký ten hurník práce zanechal

a ku stávkářúm se připojil Vůd

cové stávkářů prohlašují s jisto
tou že prý v několika dnech stáv

ka všeobecnou se stane a že ani v

jedinkém uhlodolu pracovati se

nebude

0 život

přišel v neděli večer v Brooklynu

bicyklista proí Arion kterýž toho

dne v Ridgewood parku se produ
koval Tvž jezdil po drátu ve

výšce 75 stop nataženém při čem

kolo jeho ozářeno bylo četnými

elektrickými svítilnami pro něž

dodáván proud z drátu nad ním

napnutého Když as v polovině
se nalézal ztratil pojednou rovno

váhu a střemhlav dolů se sřítil i

mrtev ležeti zůstal Prohlédnu
tím mrtvoly zjištěno že nejednalo
se tu o ztracení rovnováhy nýbrž
že Arion byl již mrtev když tělo

jeho padati poČlo Spůsobenať
mu totiž smrt proudem eletrickým

kterýž z drátu kterýmž proud pro
lampičky na kole umístěné dodá
vád do těla jeho nějakou nešťast

nou náhodou sveden byl

Vichřici a krupobitím

navštíveno v pátek městečko Del

Rapids S D a škody v obnosu

mnoha tisíc dolarů spůsobeny

Stromy byly z kořenů vyvráceny

velký elevátor rozmeten většina

oken kroupami roztlučena a úro

da óplnč zničena Podobně vel


