
-
umři i m 0mmm ' i fr lat fini mmá IV

j iimnn-r- it Vir-i- t r i

POKROK MAPÁM]'si WBEKLY EDITION XNTKRKD AT THB POST OfFICi KB AS SKCOND-CtAS- S MATTKB

ří COČNÍK XXVII— ČÍSLO PídDlta Pokrok Zásada $220 rak28 OMAHA NEB VE STŘEDU 9 ÚNORA 1898 PředcUto aa Pokrok KilhAaS300 rok

t
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

KRONIKA UDÁLOSTÍ

bylo ze strany neb ze zadu Po-

sledním svědkem ve Čtvrtek byl
učitel Guscott učící ve škole as

500 yardů od místa hromadné

vraždy vzdálené Týž svědčil že

zřízenci šerifovi po seskočení s

káry s riflemi v ruce kordon přes
cestu učinili a příchodu stávkářů

při čemž nabízel zákonem ustano-

venou cenu'2c za mília když jed-

natel železniční lístek za ceuu tu-

to prodali odmítnul zaplatil po-

žadovanou na něm cenu 3c za
míli při čemž však - zároveň pTo-te-

st

ohlásil načež Žaloba svrchu

uvedená následovala V Michi-

ganu jest již v platnosti zákon

kterým dráhám nařizuje se prodá-va- ti

lístky tisícimílové za $20 kte-

rémuž však ustanovení dráha Mi-

chigan Central vyhověti se zdrá-

hala a to na tom základě an prý

výsadou kteráž státem jí povole-
na ku vyšší ceně oprávněna jest

Před soudem

Ve Wilkesbarre Pa zahájeno

bylo v úterý přelíčení s šerifem

Martinem a 82 jeho příruČími kte-

ří jak známo obžalováni jsou ze

zabití 22 a z postřelení více jak

50 stávkářů u Lattimer dne 10

září min roku Obžalovaní do-

stavili se do soudní síně hromad-

ně a místnost záhy naplněna byla

právníky a obecenstvem jehož

většina telegrafních tekíoních i

elektrických drátů strhána při
čemž poslednějšími několik požá-

rů spůsobeno Podobně jako na

pevnině řádila i bouře na moři a
ztroskotání několika lodí bylo

Z Glaucester Mass
oznámeno též řádění vichřice na

pobřeží tamním a škod za více jak
prý $200000 v okolí tamním spů-

sobeno Též i značně Životů lid-

ských při tom na zmar přišlo V

New Yorku řádila vichřice sněho-

vá od soboty a to tou měrou že i

spojení železniční úplně bylo pře-

rušeno Při tom panovala krutá
zima neboť teploměr až na 20 st

pod nulu tam klesnul Podobné

zprávy došly í z Philadelphie z

Providence R I Rockland a

Waterville Me jakož i z celého

pobřeží kanadského Dle posled-
ních zpráv páčí se Škody spůsobe-n- é

vichřicí ve vých Massachusets
a Rhode Island na více jak 00

mimo čehož prý počet
životů lidských jež ztrozkotáním

četných lodí na zmar přišly bude

ťhamberlalnfir lék proti kašli
shledán vždy účinným

Není lep'ícli léků v trhu nad Chám-berlai- ri

ovy 1'oužill jsme léku proti
kafill kde jiné pocbybyly a v každém

případu se osvědčil Téměř denně

slyšíme chváliti hodnotu Citaru berlaln-ovýc- h

léků od tich již je použili

Toto není žádná oznámka placená
tolik a tolik za řádek nýbrf dobro-

volně v dobrém úmyslu podaná zprá-
va tak aby trpící človřčenstvvo mohlo
zkusili tyto léky jako pisatel a bylo
mu pomoženo — Z Geleville (W Va )

Patliflnder na prodej u všech lékár-

níků
V nedávném dopisu cWashingtonu

D C starému příteli praví Major Q
A St uder jenž byl po dvacet roků
koiiBiilem Spoj Států v Singaphore
jak následuje: "Nalézaje se v Dea
Mol nes seznámil jsem se s linimen
tem známým jako Chamberlain'8
Paiii Italm jenž jsem shledal co vý-

tečný proti revroatismu jakož i proti
boleatem hrdla a prsou (ciní dýchání
snažším) Na začátku tohoto týdne
slížen jsem byl příznaky zánětu plic
a dvě použiti tohoto linimentu na
hrdle a prsou neduh okamžitě odstra
nilo Nechci býti bez něj ani za nic!
Na prodej u véech lékárníků

Frank Sherwoud byl dnes ve městě

poprvé od té doby kdy zápasil s chole-
rou morbus Praví že byv jí napa-
den jel třicet mil vzdálenosti a nikdy
prý nebyl smrti blíže jako tehdy Od
té doby kdykoliv jede do kraje vezme
s sebou láhev Chamberlain'8 Colic

Cholera a Diarrhoea létu — Missouri

Valley (lowa) Times Na prodej u

všech lékárníků

Příjmy a vydáni
Dle měsíčního výkazu poklad

ního odboru obnášely příjmy vlád
ní v lednu $37333 628 a vydán
#36696711 tak že jeví se za mě

sic ten přebytek $626917 V příj
mech zahrnuta jest poslední splát
ku na účet koupě Union Pacifi

dráhy v obnosu $8358401 bez
kteréžto položky obnášely by

příjmy pouze $28795227 tak Že

by schodek $7901484 se jevil

SUv veřejného dlahu
obnášel 1 února dle zprávy po
kladního odboru po odražení ho
tovosti v pokladně $101 1701338
což jest o $12589771 více než

před měsícem obnášel Zvýšen
toto vysvětlováno jest snížením

hotovosti na ruce jsoucí Celý
dluh bez odražení hotovosti v po
kladně obnášel vlastně $1235
573124 z čehož připadalo $647

345810 na dluh zúročitelný $1

328540 na dluh z něhož úroky

platit se již přestaly a $386878
773 na dluh nczúročitclný
celkovém čísle dluhu není zahrnu
to za $581213933 certifikátů

not pokladních za něž příslušná
hotovost v pokladně se nalézá

Vyrovnání
docíleno bylo počátkem týdne
smírčím výborem státu indiána
mezi stávkujícími skláři a majitel
skláren a to za podmínek jež po

celý jeden rok v platnosti zůstali

musí Smlouva dotyčná vtělena

byla do kněh soudních a přestou

pení její kteroukoliv stranou v do

bě té považováno bude co neváž

nost k soudu

Bída v Klondiku

Gen Merriamem otevřeny byly
v úterý v Seattle Wash dopisy
od zvláštního zástupce sekretáře

války kap Raya do zlatých pol
v Klondiku na Alasce za tím

čelem vyslaného aby z vlastního

pozorování o tom se přesvědčil
A yx x „ :i _ _i _u laMG uuuicry 1111 uaiiuii a tu
skutečně výpomoci většině lidu

tamního se strany vlády naší za

potřebí jest Dle zprávy té od- -

poroučí se úřadům spolkovým aby
abráněno bylo stěhování do zla- -

' tonosných polí alaských všem těm

kdož bv zásobami aspoň na dva

roky opatřeni nebyli a to proto

jtn žádná nová ložiska zlata po
slední dobou objevena nebyla i

ve všech místech velký přebytek
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kteří počínali si zcela klidně oče

kávali Palba zahájena byla prý
bez vážnější příčiny a stříleno prý
1 pak když stávkáři na divoký
tčk se dali

DROBNÉ ZPRÁVY

V Duluth Minn zvolen

úterý při volbě městské popokra
tický kandidát mnyorství většinou

1200 hlasů Do rady zvoleni

republikáni 1 Žlutý demokrat

neodvislý stříbrař a 3 popokrati

Z Montany oznamuje se že

o místo v senátu spolkovém n

místo demokrata Mantla jehož
lhůta příštím roktm dojde uchá
zeti se míní známý dolovní krá
Marcus Daly majitel stříbrodolů
že zvolení téhož prý již nyní témě

zajištěným jest
V New Yorku přinucen by

ve středu k poděkováni se kasír
Chemical National banky W

Quinlan kterýž úřad ten po 36

roků k úplné spokojenosti řiditel
stva zastával a to proto poněvač
bez vědomí předsedy banky do
volil si učiniti švindlerskému jed
nomu podnikateli půjčku v obno
su $393000 o kterýžto obnos
banka úplně prý přijde

Úpadek učinila ve středu

Brooklynu banka Consolidated

Exchange čímž značný počet ma

looDchouniku o vklady a úspory
své přišel Předseda banky A

Kellerman zatčen byl pro velko
krádež kteréhožto zločinu dopu
stil se tím že vklady přijímal vě

da dobře že banka jeho v úpad
ku se nalézá

Velkým požárem navštívena

byla osada Gross Point sev od

Chicaga ležící při Čemž za více

jak $35000 majetku zničeno Při
hašení bylo 5 osob poraněno a

pouze jen nadlidskému namáhání

radnictva jest co děkovati že ce
lá osada požárem nelehla

U Fredencksburg la udála
se ve středu v noci na trati Chica- -

cago Great Western dráhy srážka
vlaků při kteréž několik vozů

roztříštěno a 3 zřízenci smrtelně

poraněni Neštěstí zaviněno by
lo panující vánicí sněhovou ná
sledkem kteráž výstražná známe
ní viděti nebylo

V sněmu ohioském podán
byl návrh na obmezení sňatků
tím že by každý žadatel o licensi

prohlídce lékařské podroben byl a

pouze jen zdravým osobám povo
lení ku sňatku vydáno bylo

Carnegie Oliver Mining Co

vlastnící 4 cejvčtší doly na želez
nou rudu v okolí Ashland Wis
oznámila v úterý zvýšení mzdy as

1500 dělníkům o 10 proč Ostatní

doly v okolí onom budou prý pří-

kladu toho následovati

Ve spolkových mincovnách

naraženo v lednu za $5129010
peněz z čehož za $3340000 by-

lo zlata za $1624000 stříbra a

za $850015 drobných peněz
Guvernérem státu New Jer-se- y

pro zbytek lhůty J W Grigg-s- e

kterýž nejvyšším návladním

spolkovým jmenován byl stal se
v úterý F M Voorhees předs
státního senátu

Táckvat trraln IW-n- 74 hvm? a
nerviti"t imlzi po JtHtmKlennim olivám
Ir Klln'H llreal NtT Zitlct l

m 2- - Uh na tkouiku OixlrtteJl ulam
T K H Kline Lid Wl A-- U 1'hilndel- -

phiať UTKIjTM-- Ii

MANŽELKA T DE

Věhlasný kazatel Brooklvniký Talmage
pojav za manželku aiiieiou vuovu po cuanes poměroví právníku utery ze-

mřel před 17 lety Jest to třetí manželka Talmagova a patrné žo vzal si

k srdci slova písma že není élovřku dobře býti samotnému

Spisy vyláni našim níklatóa

Leie(inkj kovář báseň Svatopluka Če

cha dle přívodního v Rakousku skonfl-skovanélt- o

vydínt Čítá 88 stran Cena
25 centQ Do Čech zaaýláme ji se zam-

řením uprávnčho dojití za '5 centu Bě-

hem jednobo roku rozebráno bylo vy-

dání prvé a uspořádáno druhé americké

vydání

Panuítky tetkých emigranti Napsal
Tom Čapek 8 9 původními vyobraze-
ními Cena vázané 75 centu

VnUUtýn historicko-romantick-
ý obraz

od Karla llerloíe Cena 60 centu

Aztékdv román ve třech dí-

lech od Duplesise Cena 60 centů

Po půlnoci román od Vác Vleka 480

velkých stran Cena 80 centu

Nebctpelni tajemtlil román z anglické
ho od ('han Heada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů

Klba a Waterloo historický román od
F Stolic 329 stran velkého formátu
Cena 60 centů

Za £et oiemu roman od Xavier de

Montpim 1088 stran velkého formátu
Cena 75 centů

Rukrpiiy KrAhdrortků a ZelenoJwrtký
le snímkem několika listfi prvnéj&ího a
poutavou předoáikou o nich od D J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c

Taitmlvl tWinv na Porter Sauaru
Napal B C Farjeoni přeloženo i

240 stran velkého formátu Ce-

na 40 centů

Vetnůlid velký román véhlasného ro
manopisce Eugena Sue 1216 stran pou-
ze #100

Školní tákony v Nebrasce Zíefitil Jan
Rosický Cena 50 centů

AW Voňte Kristo napsal Jul Verne:

obsahuje 576 stran cena 75 centů
Tajemnú hrad v Karpatech román od

Vernea 170 stran cena 20 centů

Chróm Matku Boli t Pařili řili Esme
ralda spanilé dévée cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů

Otudnou stopou poutavý román od Em
flaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centů

Déti kapitána Oranta Jeden nelvřt- -

Sích a nelpoutavřjSích románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Vciiich šlulbdch povídka z dfjin ře
k ých od Aloise Jiráska Cítá 256 stran
cena 20 centů

Mniproudy historický román z délin
řfdkvrh od Aloise Jiráaka Obsahuje
618 stran cena 60 rentŮ

V Knihovní Americké vvrházf stála
Jborné spisvod nejvf liIssDřlsích spino-atel- ů

Každých 14 dů vrlde selit oM
rstách do roka vyjde 2flseiitů 1664
stran obyíejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stolí nouze
IOD

Á pracovních sil jest následkem če- -

hoz ovšem nezbytně 1 mzda stále

I klesá tak že výdělky aai k opat
ření nejnutnějších potravin nesta-

čí Sotva 7 procent lidu v po
sledním roce tam přijedšího bylo
Drť s to Živobytí si zaiistiti o- -

statní pak nouzí a sklamáním té-

měř prý k zouíalství doháněni

jsou
Osudný poiir

V Gloversville N Y vypuk
nul v úterý k ránu požár v hotelu

Alvord a oheíi rozšířil se tak ry

W1TT TALMAGE

oženil ne nedávno v Allebany City

pouze nepatrná část pro nedosta-

tek místa připuštěna býti mohla
Než k vybíráni poroty přikročeno
odvolány návladním státním žalo-

by proti příručím L Babrockcvi
V Drumovi J Doughertymu J

J Gallagherovi V Mulvahallovi
F A Steppymu W Costellovi

W Siewallovi C Pardeemu J
W Crooksovi R C Warrinerovi
T A Harrisovi S A Arnoldovi
C Andersonovi a S Gunderymu
a to proto an postačitelneno svě-

dectví proti ním nebylo Do ve

čera vybráno 7 porotců Vybírá
ní poroty skončeno ve středu a

výslechem svědků pro obžalobu

započato ve čtvrtek Prvým svěd
kem byl O Siver kterýž svědčil
že Šerifa revolver vytáhnouti vi

děl načež ihned že hromadná pal
ba započala Jan Mohala svěd
Čil že pochod stávkujících do La--

timer umluven byl ve schůzi stáv-

kářů a že z těchto ani jediný o--

zbrojen nebyl Když k West

Hazletonu došli byli šerifem za

staveni a k rozchodu vyzváni
když pak svědek protestoval Že

v mezích zákona jednají byla prý
mu jedním příručím z ruky vlajka
americká vyrvána a roztrhána V

čase když střelba započla nalé-

zal se svědek v zto1ii Farář Aust

pastor Hauscr svěik'i'' že znač

ně zraněných zabitých aMeno

orv velkvm ťodobné jako v

Massachusetts Rhode Island a

New Yorku řádila i sněhová vá- -

nice ve státu onnecticui Kaez

též spojení železniční následkem

nesmírných spoust napadlého sně

hu téměř úplně přerušeno bylo

0 samovraždu

pokusili se ve středu ve Washing-
tonu W Taylor zaměstnaný
odboru pokladním a jeho I2letá
dcera Lucy Dívka tato byla již

po delší dobu nemocná násled

kem čehož stala se tou měrou ma

omyslnou že na samovraždu po

mýšlela a konečně ve středu v no

ci oknem na dlažbu vyskočila Se

bevražedný tento pokus účinkoval

na otce jejího tou měrou Že o sa

movraždu oběšením se pokusil a

téměř již v nejkritičtějším okamži-

ku spozorován a odříznut byl- - Lé-

kaři pochybují že podaří se jim
oba při životě zachrániti

V zájmu lacinřjší dopravy

na dráhách zakročil ve středu mi-

chiganský guvernér Pingree kte- -

ýž svým protimonopohstickým
smýšlením po celé zemi znám již
est Podal totiž žalobu proti
ráze Michigan Central jejímž

účelem býti má přinutiti dráhu tu-

to aby za dopravu osob více jak 2

centy za míli nepočítala Guver-

nér kup jval si lístek do Ypsilanti

chle že záhy celá budova v jedin-

kém plameni se nalézala a několik

osobám uniknutí z téže nemož- -'

ným učiněno bylo Pokud zjiště-

no bylo zahynuly v plamenech 4

osoby a několik jiných těžce bylo
) popáleno Škoda na majetku ob- -

náíípřes $ 1 00000

Snéhovoovlchřlcí

navštíveny byly v úterý státy
následkem čehož na

značné rozloze veškeré spojení

úplni přerušeno bylo V Bosto-Nn- u

provázena byla vánice prudkou
hřicí následkem Čehož velká


