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President cicveland i fikvitil
1o I o v o a Jich přátelu poznovu

""inml lim tol I v úterf 1 nit

přUtě nehodlá podporovat! tak

ivaný nrjiot Um při rozdáváni íiřa-d-

neboř trý sn přeuvědéil le t4- -

1

!
' i
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w i i kongrcnleÍ senátoři ustanovuji
V Uieb odporueujl do ňřadft vidy své

AS iíbuEn a přilily v prvé řadě na

j jíhopnontt jejich nchlodfco Tuto
í í' probláSenf presidentovo spftsobilo

I opu pOCfiOpltolnoU
i

scnsaci v řa

ucft Jeho věrných a tak prý se

propast tnou presidentem a mranou

jelio HtÁlo ííří - Tíhol dno bylo
1 Wanhíngtonu oinamcno že kon-I- '

KrcHník i prvího liitriktu státu

thhl din ri-ři- v íbulí ivlátinliri
lřft"bm ti ty tr mty j i #

wMy řppytlm řt4l# jírř Na I

liovlny a 4k má utnvi(i
í lo tikoí alr ťo ři#li 4d

vyntlo přfjmft bol ohlodu fi tn
lf! II t Iřfib l'lni( lriakf IitU

l'tl oťhriny fli hii Ilcil iřt
díno Jt $ fř(lkr le 4bn(fn
d i thoif ) řr yi lni jof pndUImti
by mUn clu vn pro rni nHiknA
In priKfnt a suroíina b-- 4 Vel-ki--

iroviny kovfl n#Jn ruly
a! pruty a pod yjrmj# hn
a oi l nemají odlehti ln ( lořn
lti flněfjoti přfii a vírohky
tto ♦ ho druhti obii4iti má Ul

prorfht KoJfiií rukavíia ajin#
yjma hed4bné a3 procent N

plerh Ml} nnnelo by iivnlili v

m nel 30 procent a molhí ] i r

by I 15 procent st řilo Výrobky le
ifeva ItUienf ho aneb jinak připra
tsního mají podléhali clu 30 pro
cent loti! platí o knolllkádi
vy ma kovových a sklenenícl
Vřiiina potravin má bjti bft cla

al na ty jel opadají v přepych
ty ma nv tistanovitt cla 30'

Hrambory UH Domácí knihv n

připnutí s bea dovolení vvdavate
lň cii5 knihy chráněnó tdo výsa
dou nepi"ipuití i více Na druhé
straně kdy! papír knihařský mate
rial a stroje podléhají clu nebylo
y prý epravtdlivo kdyby na knihy
souiea pnsoiicí neuvalilo ho do
To Stanovití bv se mřlo ni
Vře ostatní má biti beie cla co

výslovně není udáno aby cla po
d lehalo Dle této navrlené nřed

lohy by na clu prý vládě přihnu
1130000000 so tiskalo ne li více

VjSetřoránl v KansAsu

Senátní výbor vyšetřující obvi
není jež uveřejnil list 'Capital"
Topeka Kan proti některým úřed
níkum již přiřiniti prý se měli

aby jisté předlohy o hernách ve
sněmu poraženy byly předvolal si

r u managera z telegraf
nlho úřadu Týž měl svěděiti
jaké telegramy vyměněny bvlv me
zi majiteli heren v Kansas City a

osobami jež ve sněmu v boodle

zapleteny jsou Svědek slíbil že

telegramy ty předloží Hlavním
svědkem byl James F Legate jenž
přiznal že obdržel :j000 na boto
vosu od majitelo heren a loterie
P W Kline ho a sice před zasedá-

ním sněmu a pak 11500 později
Svědek dozvěděl se že W J Uu- -

chanan dostal 15000 a více od
kořaleěního trustu v Kansas City a

iuiu byciii no iuu ze f iuuuu při-

spívali bráěi o volbách republiká-nfl-

v Kansasu Vzhledem na ta-

to udání řekl Legate Klinemu
dostane-l- i 8000 že vykoupí v
Kansas City jistý denní list jenž
by na přížtě hráěe proti takým a

pod požadavkňm chránil Kline-ov- i

se to líbilo a tané kořaleění
trust nalezl v plánu tom zalíbení
Mezi tím ale Legat poslal naútraíy
Kline ho lidi po státě aby so pře-svědě-

které poslance bylo by Izo

získati aby volili a ponuliitv nro

spolkového senátora

Vorf zákon
Ve ítátnfra sněmu státu Michí

gan byla přijata předloha lež

zuje se aby okresní Šerif v nřÍDadu

stávky nepokojd a pod nesměl si
za pomocníka ěili depaty zjednati
nikoho kdo aspoís tři měsíce v

okresu nebydlí Předloha tato
namířena jest proti dovážení Pin-kertone-

i cizích okresft a státlj
— Také státní sněm pennsylvanský
přijal předlohu proti Pinkertonov-cu- m

V předloze té urěuje se ja-

kým spflsolK-- smí si Šerif volili

' V'i fcbltř£{tt 'ljK fs dti

JI bř##řn t titntt porelřii Mí#

isoippi I4lil Iriř" a )trývihř Nejvfes Ikod spfiodxfio
bjlo mni 1'Nitíioii Mu V

fnÉiUkn poldfi'jiífn bylo řiko
lik obtbfidá lhí'fio a nakolik o"b
Uh irríno V Ttinica byla puk
ivl41U radnic notné poikuMin
Ikola miria spovrt hu omkho
a nakolik Ikkh irnno po dobné

ipr4vy doíly t1 i In luny Tak v

Tmedo bylo ifkolík doitťk iníceno
loiiři prov4iil mocný ihr a

prudký deíf Hpojn na mnoi#
bylo přrruíeno a IkoJy jit in5-n- é

V lioii# v KvaiMville v

MtCořdvillo a Klwooďi řádili
bouř straJně V Aletandrii a
Vim ennes rebylo Uv Vichr bral

inřn m od jilm na sever Také
v Keitucky řádil vichr silní a na

jihu neiftialo téměř Jedinkého
míctecka kanil by zkátonomiou
silou svou byl neznáhl Njhftře
bylo v Howling !reen kde! vichr

proměnil sn na chvílí v cyklon a

niřil víe co v cestě mu tálo stro
jírna dráhy Lotiínvilbí tl Na-ihvill- e

veliká cihelna budova byla íiplně
zniěena a několik iiarostroiA tam
se nalézajících bylo značně poiko- -

zeno hkoIy za f 10000 Také
radnice Waring okresu bylaznaěně
poíkozena Veškeré vhkv so o- -

pozdily Městečko Kyland bylo
téměř úidně zniéeno Ve Stan- -

ford spftsobil vichr rovněž ohrom
né spousty tak jako v Murray
Několik osob bylo zraněno Ško

dy v městečku Kelly Mississippi
spasobeno isou daleko větší nežli

první zprávy byly udávaly V

městečku bylo celkem třicet domku
a z tich 15 ii plně jest sneseno a ve

spoustách trosek mnoho osob bylo
povážlivě zraněno Množství stro
ma bylo vyrváno z kořenft celé

řady farem rozmeteny a na dráhách
rovněž značné škody spflsobeny

Výbuch plynu

V dolech Oakvillc nedaleko Mi- -

nersville Pa udál sedne 24 břez-

na výbuch plynu Horníci přišli
toho jitra do práce jako obyčejně

iyio jim řečeno že doly jsou pro- -

ty plynu Sotva pracovali asi tak
fil hodiny ozval so hrozný výbuch
celé spousty země kamení uhlí a

trámft rozlétly so na všo strany

Trotl uhelnému trustu
V St Paul Minn si na uhelný

trust přivstali V hotelu Market

odbývala se veliká sch3ze kdež ně
kolik řečníkfl mluvilo o tom abv
uhelné trusty byly odstraněny
lelkem mluvilo as deset řečníku
vsak nej větší pozornost vzbudil

gnatius Donncly jenž pravil mezi

mym: "Uhlí mohlo by so prodá
vati v Duluthu po $375 tuna a

kdybychom i počítali ♦125 výděl-
ku pro majitele dolft činí to dohro

mady ♦SOO Lze to tedy osprave-dlnit- i

že se nvní ve vSecli městech

Minnesoty prodává tona uhlí za

875ř Výsledek toho jo ten že

Saundcrs hlava společnosti North-

western Fuel zahoval st 117- -

000000 v několika letech Doufám

budeme mít co nejdříve Satin-ders- e

Hhodeso a jiné zloděiskó

vydřidueby ve vězení" — Sněmov-
ní týbor jenž trust a jeho činnost

Setřu je jedná bezo ztiachu a po- -

Btupujo dále ve svém boji proti a

trustu aniž byso ohlížel na to že

některý jeho krok není právě pře
v mezích zákona a že uhelní

baroni budou so hájili a soudu
Khodes Wales a Saunders náčel
níci uhelného trustu byli předvo
laní k zodpovídání a nedostaví li

budou bez dlouhých okollift zat-

čeni

I

a vsazeni do vězení aby oce- -

Ncbraiky Hryan pMIoiil aplikaci

J úřad konsula v 1'raio a sico mla- -

jakého v Omazo pana TotnáSo f'ap-- 1

ka nynSjSího redaktora "iiohcmian
f Voica" — Povídá ne ie v nfikoli-Wk- a

dnech bude uveřejněna smlouva

j 'Spojených Státft s UuhI o nfl jil
jitolik toho bylo napnáno a namluve-4jn- o

V nejnovřjíí době z New

JíVorku Chicaga a jiných mfHtdoSlo

J státního tajemníka (JreHliama nřko-It- k

protcHtft proti smlouvě s Humí

Smlouva tato obsahuje mnohé elán

ky které jsou prý liberálnímu a re

publikánskému zvíření velice na
lávadu Jodná so hlavně o vydává-
ní nolitick (nh iirnvíníloA n vulm!
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- - —

j
~

j' tm tviii1
Uvláitních okolností i v takovvch

dna byli tniřiiili přHloht by j#
'

HřiA tat ini právo vy lr!Mii bo
a pr livsti lihovlnv Mimo

řloi roiurtif } tempfreneláři
maji předlohy t ukrit(4nkoit r

fot ft ivIfHi otáík l II

donAhhff nbjf tolij obrtv
noienno bybi CVfti lihovin má

iýii ivfeii Ji m tolik aby tím
tilu hrio fiihnlfno vv linl a krv

ty bvly viikerí spojní mi uřii
vžním holifift vjlohy (ínvernr
litá iistaiiuviti lM'l finoii komíti

jrj by prodaj lihovin íí lila KaVIA
tnř lo aneb oi 1 1 má í odht iová
ním rozhodnout! tf ] j i trtí
řiče aih b n Tam k in toho

přejí laříieny budou hontince ne

ví# ml jiden na kaMýrh tialn

obyvaUlft Iv řínl tírhto uU-nov- í

pfcd tální komise lidi
nad nimi! muf míli dohld Tím
S9 má docílili toho aby lihoviny
iyiy prolivany pouzo lidem stříd
mým a to v ě4tká h kieré nemo
bon uikoditi Opilcnrn a mládel

lihoviny prodávány býti nt-- mřjí

I'roti (tňnn&m

Prohlášeni tajemníka Carliide
ho jenl hodlá opatření proti t Ifta
ti Dm provínti až do poslední pís
rrénky zákona spftsobilo v dotíě
ných kniz„( nemalou sensaci
V seoVcno ruPto se za to že zákon
ten zůstane pouhým zákonem na

papíře a sice proto že vydání
provedením tchol spojena jsou pří-
lišná Výhost Číňanu dlo znění
zákona nabyl platnosti dne 0 květ
na h)í v zikoné tom praví so

mimo jiné že veškeří Číňané v

této zemi kteří nedali se registro
vati prodlením jednoho roku co
zákon jest v platnosti aniž předlo
Žili fotoorafii svou dotvěnť--

r' j
— i

dam maií biti do Čínv vrá™ li i ni~ -
j

útraty Spojených Státu Číňané

jakž známo zákonu tomu žádné

pozornosti nevěnovali prohlaStiifce

jej za neústavní a institucí této
zemé nehodný Povídá sc že bv
výlohy spojené s noMláním vScch-

těch Cíňanň kteří zákona neupo-
slechli obnášely as #10000000
I via bv to oráče ovšem ohromná
ale nikoliv nemožná Číňané sami
nevěří žeidojdo k tuhým těm ona- - a
třením kdežto prohlášení tajemní
ka Carlisle ho dá souditi o něěem
iném ieť sníSe nrokLimací ri-ol-- i

- ~ - -

určitého ráz i třeba Cířianftm no

byla zrovna ia prospěch

Zeny v politice

Kegistrace před místními volba
mi v jednotlivých městech státu
Kansas byla dne 25 března skon- -

ěena a jest tím zvláStě zajímavou
že žen dalo so tentokráte zapsali
více nežli kdykoliv před tím

Volby odbývají se dno 4 dubna
V Kansas City byla reimtraco žen
zvláště ailna JC následující tabul
ky pak nejlépe vysvítá jak se ženy
v ponuce cinl:

en: Mužft:
Kansas City Kan 3482 8280
eavenworth 2354 4001

i'rnporia 881 000
'ort Scott I:i85 22 10

že
iawrenoe ooo 2100
opeka 4000 0000

Atchison 320 2280
Wichita 2401 5005
Počet registrovaných žen v Tope

vy

kn Leavenworth Wichita Law-renc- e

Fort Scott a Kraporia jent
větží nežli kdy jindy sně

Z Paris Tex sděluje se že
mezi Indiány kmene Choctaw pa-

nuje nějaké nedorozumění a dojde
prý co nevidět k boji Utvořili se
dva tábory nepřátelské ozbrojili so
o a vytáhnou prý proti sobě

V liko pře le t líní neinárii s&m

práva stifhu niřinovsti a také Ji

řienařiiuji Členové unin odhlasuji
o té vřel imi a ii4tavl li práoi

J lo dobrá jjo b vfite Ve víech

pádech kd maji utrojnlcl a topiči
i letettiicnl jn!e'notí Utavřeiiý
kontrakt nevypukne nikdy stávka

p'k'i 1 st? tento dodrluje Takové

lejemiie které kontrakt uzavfíti

neihlíjl hledí obyěejhé dělníky
oJidíli platí Jim mzdy nízké a no-U- JÍ

jím nic za práci přes čas
Práce strojvedoucího na Železnici
není tak Ichk4 jak by si někdo
mohl myslet! Strojvedoucí pod

pokutou propuštění mtif se do prá-
ce dostavili třeba byl sebe více ne-m-

n a mtuf býti ve víem pravi-

delný jako ten stroj na němž

jezdí Musí mnohé snésti aby so

zalíbil nádralním přednostAm a j
úředníkům kteří třeba byli dříve
také dělníky myslí si o sobě že

jsou jíl nyní něco více Vczme-l- i

se železničním zřízencům právo
aby směli opustit práci kdykoliv
se jim zlíbí potom také so musí
oilnítí společnosti právo aby dle
své vftlo dělníky propouštěla"

Samolijb řeského vynálezce

Josef Ilavlina z Kockland Wis

vynašel samohyb Jest to strojek
velice jednoduchý a spustí-l- i se

jednou tož jde sám bez jakékoliv
pomoci Stroj sestává celkem as
zo Šesti koleček několika pák a
dvou zaváží jest velice důmyslně
sestaven a jak odborný list "Scien-tifi- c

Americau" jenž přináší vy
obrazení vynálezu toho praví dá
so použiti ku hnaní jiných Btrojft s

prospěchem Okolnost že Bamo- -

hyb tento vynaiel Čech jest
zajisté jen důležitou a pro nás

zvláště zajímavou

Americká Slovaě Iluibanovl

Když pověstná prešpurská poro
ta vynesla sv&j výrik nad nejlen- -

Síni spisovatelem a básníkem slo-

venským Světozarera Iíurbanem

Vajanským a odsoudila jej do vě-

zení tu na Slovači agitovalo so

ihned aby aspoň o rodinu neSťast- -

[něho muže národa bylo postaráno
A 1ILI_4 oiany iy uuicuiy i sem za ocían
americká Slovač nedala bo zahanbi-
li Přičiněním slovenských listft

najmě "Aracrikánsko-slovcnskýc- h

Novin" zahájeny byly sbírky a prv-

ní dar americké Šlovačo Hurbanovi

byl v tyto dny mu poslán Dno 10

února poslal list výše vzpomenutý
400 zlatých a dno 15 března dal-

ších 000 zl Ve sbírkách se po-

kračuje

Tuhý zápas

Ještě nikdy nevedl so v Chicacu
tak tuhý zápas o mayorstvf "města
zahrad jako v době přítomné
Samuel Allerton jest na jedné a

známý bývalý mayor Carter If
Harrison na straně druhé Za tím-

to táhne sc všeliká irská holotiČka

nyní obviňuje jedna strana dru
hou z ema nepěkných Přišlo prý
so na podvodnou reuistraci Z re

gistrovaných 3t50Q jest prý asi

8000 zapsáno neoprávněně u z to-

ho po celém městě Chicagu veliký

poplach Jiné zprávy opět udávají
iň Hfl Uarrinnn hollA rtmlXIrnv !

— -- ~ - - - - - — ' ™ V' u v

kdyby věděl aneb dost malé měl

?
rt pádech kde by íádná jiná ře-ín- ě

k vydání jich nepřivolila Ku- -

'Jké vládě bylo by umoíněno dosta-t- i

do moci svého každého uprchlíka
(Vdyž by o něm dokáiala žo měl

' fJ
ějakó spojení se spolky které se

okouSejí sprovoditi cara se světa
neb že podobné nrovinilco chráni

přechovával Tajemník Gresham

vyjádřil j "Obecenstvo nemftže
' roti smlouvě niěeho namítati po-5vad-

ž

o jejím obsahu ničeho neví
sVív než bude smlouva prohlá- -

Jna" — Frank K Whíte a Platt-lioít- h

Neb byl jmenován spol-- -

ým marSálem státu Nebraska

y:to byl jmenován na odporuěe-- I

Bíortonovo ve středeční schftn
'Jnetu ač Hryan a Allen vš-
edně s přiěiňovali o jmenování
tkarta President poslal jméno

'í Whito-- o enátu ku schválení

jako lhx Judda a Missouri za
—

„Jf
onsu!a do Vídně

ij Oprava rclol sailij
'cnvláStní výbor new-yorskéh- o de- -

íWtaUckého llcform klubu sesUvil

[Jlohu na opravu celní Bazby a
J loha ta bude poslána kongresu
'Ji přijal místo nynějSího záko-Vlclviní-

ova Veškeré surovi-y- J

yly by cla zbaveny a clo ulože-ye- n

na jednotlivé třídy zboží dle

jak mnoho se ho sem přiváží
Oveliká jest zboží toho spotřeba
l':edem na to tda li mu hIh wrA

potřeby lidu zejména ale
'tušení žo budo poražen1


