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byla koncem týdne výkonným

výborem Ktátnf ortfanisace horni-

cké obžaloba proti piti prt-dsrdu-

organizací místních kteří obvině-

ni jsou ž za Í250 zaprodali záj-

my soudnihft svých a tyto ku

návratu do práce za starých po

iiéiu hi frjriřn vyl trii zpřavcKlaj

udaje V ft#ni cbz né zevrubní a

stih dal Je Za ně řtiřrliu sousedy
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Hedaktoru Pokroku Západu
Mám podivuboilnou zprávu k ndi

ni a povalují za svou povinnost
zaslali vám ji k uveřejnění vzdor

tomu že nerada zídn své jméno v

i strdi
Po tři roky jsem a těží mohla

chodili a zřídka mohla jsem býti
vzhůru déle nežli půl dne Žádný
z mých lékařů nezdál se rozuměli

mému plípadu někteří jmenovali

ej neuralgií neb revmatismeni
kdežto jiní tvrdili že utrpení mé

dlužno přifísti hnisání Žádný z

nich mně stejně nepomohl a když

jsem vydala na sta dolarů počala

jsem pozbývali úplně odvahy
Odebrala jsem se konečně do

New Yorku kdeŽ jsem se ode

vzdala v ošetřování jednomu z '

na tobolu l yalff ní Jak
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mul pfrjrt a iiiinftm byl a

přímil ho aby na mrtvolu podí-

vali e 11 Sotva 2c vtak na

lrť pfiStl vyikolil duninřle mrt

vý a atratidlo přistrojený a b4

zlivého mladíka honili ae jal pli
řt mi tou mírou jrj poiiratil í- -

roiumcm minul To slalo se

v podzimu r 1 H95 od kuríllo
doby nt Šťastný mladík v bliinci
se nalézá a za nevyléčitelného
prohlák--

n
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Sesrcti? Kmiáilítvl

Wilson podal v pátek presidentu
výroční svou zprávu o posobnosti
odboru jeho v uplynulém roce ú- -

fádním a v téže na místě prvém

odporučuje jmenování hospodář-

ských jednatelů pro Čtyři z nej- -

přednějlích vyslanectev našich v

Evropě O záležitosti té píše ná

sledovně: Snažím se obdržeti ty
nejlepšf zprávy ze všech cizých
zemí s kterýmiž v trzích světo

vých soutěžiti musíme a to zprávy

jak o úrodě tak i o cenách jednot- -

ivých plodin Dále snaŽiti se

musíme zjistiti jaké plodiny v

různých podnebích s úspěchem

pěstovány jsou tak aby rostliny

podobné se zdarem v podnebích

podobných i v zemi naší pěstová

ny býti mohli Jest nutno aby-

chom měli hospodářského zástup-

ce v každé cizé zemi a ten aby
věnoval veškerou pozornost svou

hospodářství tamnímu tak aby
chom věděli jak a kterou cestou

zeměmi dotyčnými konkurovati

Místo lupiče Ženu

V Denver Colo zastřelil v so

botu v noci F C Sancher 2iletý
obchodník ioletou manželku svou

a tvrdí že stalo se prý tak ne

šťastnou náhodou a že rána ta pro

lupiče určena byla Sancher tvr
dí že v noci probuzen byl otevře

ním dveří u ložnice a v témže prý
okamžika bylo po něm lupičem
střeleno Chtěje ránu oplatiti u

chopil prý revolver pod poduškou
ležící a střelil leč nepozvedl prý

ruky dosti vysoko a následkem to

ho kule pro lupiče určená vedle

něho ležící manželku zasáhla tak

že smrt byla okamžitou Policie

této výpovědi Sancheza mnoho ví

ry nepřikládá a převládá náhled

Že jedná se tu o vraždu spáchá
nou za účelem 'dosažení mnoha

tisíc dolarů na kteréž manželka

jeho pojištěnou byla

P§ij$Bjf požir v dole

Ze Scranton Pa oznámeno v

sobotu děsné neštěstí udavší se v

dole Vonstoch náležejícím společ
nosti Delaware & Hudson přj
němž pokud zjištěno býti mohlo

7 Životů lidských zmařeno bylo
Kolem 1 hodiny ranní vypuknu
totiž z příčin neznámých v dole

požár kterýž vzdor časnému za

krocení rozšířil se tak rychle Že

I horníkům v dolejších štolách za
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ka mfaktora taopiu "Onninn

'„{" udiiot la lubla v bké

vířní ní v u Mm fitřtlc Zatř n4

lonala 1 olřlvila m man2 tk

lít vé dtfřy dávkou laudana

naírl iiiflvotu %t uklepl zakopala
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(ilovi ra a !fTv maii ir to- -

lil na zbiinu Korun rova po
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íjí IrrnjM rincláíka ve mřslř J- -
í dc ra patrně v láci nebyla ní- -

kt rak 'tt mp r ne' a maminka ji
ve Ipatnosti ještě předčila

Žlstá zimnice

na jihu doposud řádí a dle všeho

otlačena bude teprve pak až

chladnější počasí se dostaví V

iltek oznámeno z New Orleans

41 nových onemocnění a 5 úmrtí
z Memphis Ten 6 onemocnění
z Iúlwards Miss 4 a Clinton
Miss 3 V neděli se v New ()r- -

eans počet nových onemocnění
značnou měrou zmenšil neboť o--

známeno jich celkem pouze 12 a

úmrtí Z Montgomery Ala

oznámeno 6 nových onemocnění a

jelikož chladnější počasí tam na-

stalo šíři ti se tam poČla naděje
že dalšímu řádění nákazy záhy
konec učíněn bude

Zvýšili mzda

Z Keading Pa oznámeno by-- o

v pondělí že železářská společ
nost "The Keading Iron Co"
kteráž přes 2800 dělníků zaměst-

nává ohlásila zvýšení mzdy ve

všech oborech práce Zvýšení
jest různé průměrem ale obnáší

5 procent mzdy dosavadní

Pro vysloužilce:

Z Galvestonu Tex oznamuje
se že gen A S Weissert z Mil- -

waukee a gen R N Adams z

Minneapolis zakoupili při pobřeží
22000 akrů pozemků na nichž

kolonie vysloužilců založena býti
má Většina pozemků leží v okr
Mata Gorda kterýž úrodností
svou dobře znám jest a 800 rodin

jest prý již ku přestěhování se

tam připraveno

POLITICKÉ

Z Washingtonu
X President McKinley vydal v

pátek proklamaci kterouž den dí- -

kůčinění na čtvrtek 25 listopadu
ustanoven jest

% V pátek oznámeno presiden
tem jmenování J Longstreeta v

Georgií komisařem železničním na

místě W C Hamptona kterýž ů

řadu dotyčného se vzdal Gen

Longstreet jest známým generá
lem konteueracnim ktery-- ou

skončení války jedním z předních
politikářů na jihu sestál a po vždy
věrně na straně rep stál Téhož
dne oznámeno jmenování M W
Gibbse z Arkansas konsulem v

Tamative na ostrově Madagaska-
ru Gibba jest černochem a Čin

ně sťičastníl se republikánského
hnutí na našem jihu

í Sekretář pokladny Gage

předložil koncem týdne kabinetu
a presidentu avá od poručení ohled

ziklad 4 pokladna aby byla
ha-Vffi- a

bankovního ob hodil tpM'
va liyřljU fiifij lofiu prý int yl
nl vy řaduj" Nyn' jt( dloliopny
by zabílily znovu na zlatý h

i'iji' it hoiii i h i Jí zi la 'třo
kft ) 1 snadno prý by fopro
daly Jibkol vlluta dluhopisu
ftatuh n 4 i pfo iipoíibi
ly f ronf j'ft na nrothh tj ní'
honu dolaiíi Víithny zib olky
by " sltlily aby n bylo v obdm

ládnýifi ftol jíl z pukla lny vy ♦

řiřpSvaji zlalo a zrlA4ky by

lyly vydiny bafik'fii noty v plum
ohtiixti jrjxh zifrik a kdy lby vl4- -

da vydala nových dluhopis) za

z'oifmooo na mftu bTtikn a

no banky by j skoupdy a vyda

ly by z ut noty

V posbdnl své vuli lk4zal

zmiblý milionář Putbiian 4 130

oiki k různým dobročiným úČilům
v ( hic agu a zoooh na ziírnl
průmyslové školy v Pullman pro
Ikobi onu 111Č1I zárovrů nadat i v

obnosu $ 1 100000

ti Glaitfow Monl udila se

středu srá2ka dvou vlaků náklad
ních dráhy (ircal Northi rn při
ní2 2 ziízenci usmrceni a 4 pora-

něni V troskách vypuknul po-íá- r

jemuž au voň různým zbo-2í- m

naložených v oběť padlo

V Uuífalo N Y zničen ve

středu odpoledne elevator Turgi- -

sňv v němž 7jooo bušlft pšenice
aoooolb korný a 1 00000 Ih ovsa

se nalézalo Skoda odhaduje se

na £200000 z čehož sotva třeti-

na pojištěním kryta jest
V New Yorku navržen byl v

átek demokracií Jeífersonovou
na místo zemřevšího kandidáta

mayorství Henry George nejstar- -

Ší syn téhož Henry George jr Týž

jest 35 roků stár povoláním jest
žurnalistou a poslední léta strávil

společnými pracemi s otcem svým
a jmenování jeho bylo jednohlas-

ným
V sobotu odbýváno v Nash- -

ville Tenn zakončení centeniál-n- í

výstavy kteráž 1 května zahá

jena byla Celková návštěva páčí
se na 1650000 a nej větší návště

va byla ve čtvrtek min týdne

kdy 84493 osoby vstupné za-

platily
President McKinley přibyl

v sobotu do Cincinnati při kte-

réžto příležitosti na počest jeho
klubem obchodníků banket uspo-
řádán byl V přednesených řečích
kladen zvláštní důraz na to že

McKinley obdržel z obchodních

kruhů větší počet hlasů než kte

rýkoliv z jeho předchůdců a že

tudíž právem za representanta tří

dy té považován býti může

Do San Franciska došla v so

botu z Honolulu zpráva že po
kusil se tam 22 října o samovraž- -

du zastřelením major S Mulhau- -

ser z Clevelandu kterýž prý tam
co zvláštní jednatel presidenta
McKinley ho dlel

" Lio XNew xorku priuyl v so
botu bývalý španělský ministr f-

inancí Jose Canalejas Mcndez

Týž zamýšlí navštíviti všechna

hlavnější města v Soustátí a v

Kanadě načež odebéře se na Ku

bu aby poměry tamnějŠÍ důklad
ně prostudoval UČini prý tak

proto aby po návratu svém vládě

navrhnouti mohl nejlepší spůsob
jímž by otázka kubánská rozřeše
na byla
" V Cnelsea 1 I popraven

byl v neděli John Watka člen in-

diánského kmene Creeků kterýž
v hádce o děče protivníka svého

zavraždil"
V St Joseph Mo rozhod

nuto radou městskou propuštění
všech tlustých policistů neboť prý
od takových hromad masa mnoho

činostt očekávati so nemůže

nejvěhlasnějších tamních lékařů

avšak neduh můj a bezmocnost

se nelepšily Můj manžel mluvil

se svým přítelem pW H Green-er- n

staničním jednatelem v BuitH

lington Vt o mém nešťastném

stavu a tento nutil jej silně abych
zkusila Paine-ň- v CeleryCompound
f % { I íconv li 1iz tf o o k riťZt a c Av v iiZfi vaia j iv 111 til actiavw t ou v

davši velkou úlevu užívala jsem
ék ten dále Dnes odebrala jsem
se do města více než půl míle '
vzdáleného nakoupila iscm někte

rých předmětů navštívila přítel-kyr- ii

a pak přišla pěšky opět
lomů Mimo toho konám si

všechnu domácí práci sama což

jsem nemohla činil po několik
roků %

Mfti návrat ku zdraví děkovat'
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lze plně Paine-ov- u Celery Com- -

pound Jest to lék jenž změnil V

mne z trpící bezmocné ženy k

nynějšímu stavu zdraví a sílyt
Doufám že dopis tento uveřejní- -
te a rozšíříte tak daleko jak molM
- 11 ?

nc zprávu o prosireaKu jenz pri-
-

náší zdraví a Štěstí do domovů

kde nemoc a utrpení učinili život

—

dmínek přimíli V podaného
svědectví zjiStřno nade vší pochy-

bnost že obvinění dotýčné správ-

ným jest a následkem toho v&ech

pet z unie vyloučeno — V téže
schfizi výboru přijata byla resolu-c- e

kterouž odsuzuje se jednání
tžeh stávkujících horníků kteří z

pokladny unie neb z příspŽvků
dobrovolných béřou a potraviny
a zásoby své pak z obchodu spo-

lečnostem dolovnickým náležejí-

cích kupují
Dídicem

stal se min týdne starý a chudý
farmer Henry Dershorn nedaleko
Owasa la usazený a sice zdědil

po vzdáleném jednom příbuzném
svém v Pennsylvanii $32000
Zpráva o dědictví přišla úplně ne-

očekávaně a vrhá jakési světlo na

yražedné dva útoky kteréž posle-

dní dobou na něho učiněny byly a

jež dle domnění úřadu učiněny

jedínž proto aby z cesty odstra-

něn byl a jinému místo učinil

Cli ycen

V Cheyenne Wyo zatčen byl
v pátek tajnou policií spolkovou
železniční zřízenec poštovní W

R Houghton kterýž službu mezi

Cheyenne a Ogden konal a to na

obžalobu z ukradení registrované

zásilky #14000 obsahující oje
jjímžto záhadném zmizení před 2

týdny zprávu jsme přinesli zá
silka tato zaslána byla jednou ban

koií chicagskou bance v Sacra- -

mento Cal a sice dána na poštu
26 září Když na místo svého

určení nedošla zavedeno vyšetřo-

vání a to dělo se s takovou tajno-

stí že zpráva o zmizení zásilky
oné teprve v polovici října na ve

nek přišla Veškerá snaha óřad- -

níkft zjistiti kde zásylka ukrade
na byla marnou a vše co zjištěno

bylo že stalo se tak někde mezi

Omahou a Ogden V min dnech

podařilo se tajné policii zjistili že

ďívkas kterouž Houghton v nedo-

voleném poměru žil při návštěvě

jr Denver při rnzných příležitO'
' stech 3 sto dolarové bankovky

proměnila a jelikož ztracená zá

břemenem S úctou Vaše

Paní C E Cleaveland

Rutland Vt

V Columbus O zastřelen v

sobotu zbankrotělý bankéř Wm

S Ide jedním z věřitelů John
Smithem 65 roků starým to děl

níkem kterýž u něho o veškery

úspory v obnosu $1700 přišel
U Milan Mo učiněn v ne

děli v noci bfdácký pokus na vyši
nutí Osobního vlaku z kolejí a sice

přešinuta byla na trať hlavní

těžce naložená kára Iiídáctví

bylo na štěstí za v čas spozorová-n- o

Expresident Cleveland dočkal
se konečně také kluka k cem ne-

obdržel v sobotu od královny an-

glické Victorie blahopřejný tele-

gram následovního znění: "Srdeč-

né blahopřání k dnešnímu dnř
dnu to radostí a kéž by dědic

radost vám působil"
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