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5a Havaji
Honolulu došly zprávy t I

ěmn- - Ačkoliv mluvilo mno-

ho o spiknutí o soudu těch jil zat
ífni jou ajinéni tol vlastni klid
nrzdá sn býti porušen Spiklftici
Walker t ri k a Sinclair byli soudu

předvedeni soudce Cavr-- r vydá
rozsinlek svflj později Nejspíše
odkáže obviněné vyššímu soudu
Prozatímní vláda jest odhodlána

vyčkali jaké smýšleni ve Spoje-

ných Státech natane pokud se tý
če připojeni Havaje i těš! se že se

tak poslézo přece jen stane V

okol! Kalalau se dělníci vzbouřili a

zastřelili šerifa Vláda poslala
tam vojsko a jedno dělo Kruppovo
a velitel vojska prohlásil slav oble-

ženi Ti kdož šerifa zastřelili

uchýlili se do lesu jsou to dělníci
druhu nejnižšího a v lesích a na
skalách bydlí Vojsko bude mít a

nimi prý dost práce

KRONIKA UDÁLOSTI

Osedni svoboda

Soudce nejvySSfho soudu spol
kového byl řečníkem o 4 červenoi
vo Woodstocku Conn a řekl něko
lik slov velico pozoruhodných: -

"Jest s pravdou že děje so neustále

pokus chvalitebný hájiti svobodu

jednotlivce Ale máme věčně býti
nuceni povolávali milici aby chrá
nila majetek proti stávkář&m '

Maji býti Pinkertonci stálým činí

leiem nasi civilisacor iscnl-li- z na
čase probudili dřímajíc! ráznost
našeho lidu a rychle i zkrátka pří-

trž učiniti všem přeehmatům proti
svobodě kohokoli? Má to takto
choditi dále až boj skončí krvavým

zápasem? Maji děti našo 2aplatiti
na domoženl se osobni svobody ttt-tou- ž

cenu jakou stálo národ náš

před 20 lety odstranění černého

otroctví? Čeká guvernér Altgeld
žo budo příštím JeiTersoncm Davi-sem- ?

Nekreslím Vám žádný
obrázek z vlastni fantasie ale čer

pám ze sloupců denního tisku často

opakované události a jest palřično
sil kterou nemaže popříti žádný
člověk přemýšlející že blížíme se

podrobeni individua pod moo orga
nisace Obchodnici stávají so otro

ky spolku dělníci otroky společen
stev a organizací Po celé zemi
šlřl se idoa že individuum nent

ničím a že orgánizaco a potom stát

jsou všecko

Na svobodě

Soudcové okresu St Clair Kas

již byli vsazeni do vězení za to že

neuposlechli spolkový soua a ne

chtěli rozepsati daně na splaceni

dluhopisu okresních jsou na svo
bodě Spolkoví soudcové uradili
so žo jo pusll s vězeni do 5 záři
Uvězněni vrátili se domft a vypsali
nové volby na 29 srpna kde voliči
rozhodnou zdali chtějí zaplatit!

aspoň polovinu $800000 dluhopisu

kdys odhlasovaných na dráhu Tebo
a Neosho Kdyby voliči rozhodli

proti zaplaceni museli by aoudco- -

opět vrátiti ae do vězeni

vifiikl ohsft v tkUliíM hadi
utifí rt výilliiítia o V( hotiď
výtivy 1'linifnr vymíly i ko-pu-
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jírb Uhořelo a +' koío jiih dolu
do závratné bíílky jíní spustili
s přovair-- i h matr panoval
vinobr-rii- Ohefi 7 V VÍJl

kudy vdké kornlny 'cháifly a

vinikl patrné od jiskry z komína

vylétnuvší IVlá budova byla
tni-ii-i- u
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Následující hasiči jsou mrtvi:
Uavis W II I)rnnÍng P Ureen
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(larwpy John M iSride kap J
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Schroeder Neznámý oručík J II
Preeman Tito se pohřešují : (J
H lilaísdell M Diion W A

Huff A L Otto M S Honfield

W (í Strum 17 raněných
Vyslanec ixlrolán

Dr Ouzman vyslanec Nicaraguy
dostavil se C t m k tajemníku
Oreshamovi a odevzdal mu úřední

listiny jimiž so vládě naši sděluje
žo vyslanec vlády Nicaraguy jest
odvolán Totéž se státi má i na
dvorech evropských neboť malá ta
republička která sotva t jednoho
boje so vzpamatovala měla vždy
hned druhý na krku hodlá šetřit i
začala h vyslanectvím Americké

zájmy v Nicaragua jsou však toho
druhu že vláda naše vyolance své-

ho P Hakera neodvolá
V bouři

Chicago bylo po páté hodině od-

poledni dne 0 t m zasaženo prud-

kou bouři a vichrem jenž mnohé

spnsobil škody i několik života

lidských si vyžádal Dopoledne
bylo krásné a na jezero tudíž mnoho
loděk vyplulo Mezi těmi byla
yachta Chesapeake jež nastavším
vichrem byla překocena as na dvě
míle od břehu za osob v ní se nalé-

zající Ji čtyry utonuly a 5 jich za-

chráněno jest — V South Parku

kap Allier chtěl vyletěti v baloně

ještě s několika muži již nahoru
do vzduchu se chtěli podívat Vi-

da však že blíží se zlověstný mrak
dal znamení a balon byl ještě v čas
stažen k zemi

Pověsili jej aspoň
Z Cairo 111 sděluje se ze dne 7

t m že dopadený mulat Charles F
Miller jenž obviněn byl že spá-

chal dvojnásobnou vraždu na dvou
dívkách dcerách jistého to Haye
nedaleko IJardwell Ky byl rozlí-

ceným davem oběšen a mrtvola je-

ho děsně zohavena Lynčovateló
z prvu chtěli jej upáliti poněvadž

mrtvoly dívek byly zohaveny
avšak Miller stále tvrdil žeC nevi-

nen Lid vida že jen okolnostnt

jest proti němu svědectví dal se

poslézo mulatem uprositi a pověsil
jej aspoň když upálit jej nemohl
Šerif přivezl jej do Hradwell však

rozlíceným davům marně vzdoro-

val Lid se vězaě jeho zmocnil a
ten když nastalo ticho když již
na hranici se nalézal promluvil k

shromážděni pravě žetf nevinen

jakož i tolik kdo všude v době po-

slední byl v den pak kdy vražda

byla spáchána že byl v Hismark
Lid po té dovolil šerifovi aby věz-

ně i hranice si odvedl do vězení až

do tři hodin odpoledne kdy al

proň opět přišel a mul ala
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rtti jí stojb ( inřnt-- í ka a M

bytky rázem ničila a tisíci? a tisíce
skod spAtohila Sct-n- na tUjisti
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běda a nářek se všech byl stran V
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'I Waslilngtonu

Po prohlášení presidenta o mi

moradnem zasedaní kongresu roz-

hodl se tajemník Carlisle že ne-

koupí tento tento týden žádného

stříbra a oznámil to těm kJož vlá-

dě zboží toto nabízeli Jednání to

je neobyčejné avšak poněvadž zá-

kon ponechává to na vftli tajemní-
ku pokladny aby v určitou dobu

koupil neb nekoupil stříbra pro

pokladnu vykonává tento jen své

právo a nic více Tajemník udává

co příčinu odložení toho že po-

kladna neučinila ještě úplné po-

řádky v knihách svých za poslední
úřední rok Poslední koupě stří-

bra byla za 82 centft unce a teď na-

bízí se toto za C2e unco — Slav-

nost 4 července slavena byla ve

Washingtoně v kostele Epiphanias
při čemž líc v dr Mclvern měl

bohoslužby "Synové a dcery ltovo-luce- "

so sáčastnili Odtud ode

brala se společnost na prostranství
k Washnigtonova pomníku kde

po přečteni prohlášeni neodvislosti

proneseny byly dvě slavnostní ře-

či Obchody a vládní úřady byly
zavřeny
Hlavním předmětem debaty zde

jest ovšem zvláštní sezeni kongre-
su a co tento vykoná Jo sice
velmi nesnadno činiti si nějaké
představy co učiní však má so za

to žo asi podlehne tlaku veřejné-
ho míněni které žádá odvoláni

Shermanova zákona který byl kon-

gresem přijat hlavně proto
aby se zabránilo přijmutí zákona

povolující neabmezené volné ražy
nt stříbra Jak so zdá jest většiia
zástupců nakloněna odvoláni však
senát jest méně přístupným smý-

šleni lidu Stříbrňážníci maji na
senát větší vliv než na d&ra zástup
en Když dňm zástupců v minu-

lém kongresu přijal předlohu po

volujícl zakoupeni 4500000 unci

stříbra měsíčně jež so mělo platit
pokladničními certifikáty zamítl

senát tuto předlohu úplně na zákla-

dě tom žo by pak stříbro bylo

pouhým obchodním zbožím jako

pšenice a nahradil jí předlohou o

ly f thráiiílo hjfontí tikoni o

vrM rtíb strlbř Toto potvr
ilií 'rntif lirrrntnt

ktrrt ttř lil 1- - fho fikori btl I ři

jll !i"fií I řoto aby n ttlolhlťi
pfijrniitl 1 4koti4 liorilho lk l4ro

ft ďtkiKtlw # (fhdff 'hlt btl
Ivfrnt tř"tiriml ♦# přopi h vo

tiíbo fJhí atříbri Toto tl do

kaiiji- - In jri Mi4t batoti
tohoto IIm

(ru stříbrné valní n

imlnito NřktK kt-- ř dfív sou

hhiili sn stlíbrri4'tiíky nyní tvrdl
In by zákon Wito tnU být odvolán
a ftlro jun' ho iicinfrio jikoby U(
břil dodalo opři hoilnoty r pr-n-

ř

Stříbrnáčnli I i nikdy nppovaio
vali Mirrtmnnv zákon za usiokoju
jící však vřtiin i i nich n"nt posud
roíhodnula co činit dokud nebud

něco lipílho navrhnuto

hituace se rnezitím mřnl IM I

novináři počínají uznávat Že Sběr-inanfl- v

zákon není jedinou příčinou
finančních nesnází Nyní někteří

připouštějí že jednou t hlavních
příčin jest hromadný vývoz zlata
do Kvropy následkem toho že

přívoz převyšuje vyvoz Jediným
prostředkem proti tomuto jest
zjednali našim plodinám lepil od-

byt za hranicemi aby byl proud
zlata obrácen nazpět Zlato jde
dosud ven a zlatá záloha v poklad-
ně dosud nedostoupila svého zákla
du 1 100000000 Státníci počínají
doznávali že ued&věra finančníka
má též značně původ v nepříznivé
celní politice jakou nynější vláda

sleduje neb továrníci mající mili-

ony uložené ve svých závodech obá-

vají se toho aby nebyl náš trh ote-

vřen vyrabitelflm evropským s

lacinou prací a níž americké díl-nictv- o

nemůže soutěžil
V zdejších kruzích mluví ho ny-

ní o tom že konferenco na pro-

spěch stříbrné měny svolána na

srpen do mČBta Chicaga odbývali
se bude nejspíše vo Washingtoně a

nikoliv Chicagu Účelem této

změny má býti tolik aby předseda
Crisp v kongresu o to pečoval aby

přátelé stříbra při roztřiďovánl vý-

boru při organisaci kongresu neby-
li příliš ku zdi zatlačeni Přátelé
slříbřa neradi by toho viděli aby

pan Mand doslal se na výbor ražby
a měny peněžní kdyby Crisp opět
předsedal Na každém jiném vý

boru by jim byl prý po chuti jen ne

na tom
Jmou pro stříbro I zlato

Americká liga jež pro Btříbrnou
i zlatou jest měnu vydala provolá-
ni jímž sjezd ku dni 1 srpna do

Chicaga so svolává V provoláni
so praví: "Nejnovější obrat

událosll pro lid
naši země vyžaduje moudré rady a

rozhodné jednáni všoch vlastene-

ckých občanu Jo patrno že so

připravuje spiknuti na zničeni stří-

bra jako měny a založení konečné
a platné měny jediného kovu zla-

ta čímž by rázem byly všechny
dluhy změněny vo dluhy zlatem

splatné při čemž by nepřestalo
zlato stoupali a ceny by klesaly
Provedla se peněžní tíseň uměle a

nepotřebně a křivě so připisovala
nynějšímu zákonu o koupi stříbra

aby tento mohl být za všoobecného
souhlasu zrušen a ústavní peníze
aby byly odstraněny za zlato co

jedinou měnu Jakožto část veliké-
ho tohoto spiknuti mincovna v

Indii jest zavřena a otřas pocítěn
celým světem Kongres byl svo-

lán na 7 srpna líudoti li peníze
ústavy zrušeny a zlatá měna
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tuky Nedaleko Aorelia bylo
'vnřž níkolik oNob sabito a jedna

♦nabyla i příbytkem nvýrn odne
lna na mnoho Bet kroků a jiocdřji
troHk&ch domku Bvího mrtva na

ena jt-H- t Itozumt ho Hanio ho

fa Iq pole a eahiady ho vSfm co

nich bylo po celé čáře co vichři
Hne hnala byly isniceny Pohled

Vnlsta ekaíy jest hrftrný Skoda
4ze v Pomeroy obti&HÍ ÍG10000
f templařft K&hy po katanlrofé

mřnřna byla ihned v nemocnici

Vnlam donáSeni jnou
f 'iVolik ívlaStních uiiaio

f

ne

I [fli Tak nedaleko Konda od

jí vichr malé déčko dalekoi i

} Otecko roztrhal na nřm Satičky
3 Veo díté nebylo poraněno Na

'
i Arf& mlatech byly Htromy vy

uhv i kořena a na triHky rozer

( j°y jinde opít kuHy nábytku uvf

'na vršcích vyHMÍch a nepoko
' AVli Btromll V okresích Calhoun

i cahontas bylo celkem 1000 oby

''ft a i téch každý více aneb mé

poikozen Nikdy před tím

W'tyla Iowa Uk hrozným neStéHtím

íLÍílena jako jeHt toto Vichřice

'
fifia právě tou dobou kdy vetSina
r l„i - i x 1:1 11

}l lích svých k večeři (Juvornér
sotva jo mu oznámeno co ho

epéchal na místo neštěstí do
wrni Mm un iirpHviiiiu I m
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]Vtn( oči jak velice pomoci nČja
st zapotřebí Vydal ihned
lAnf k lidu státu Iowa ttři
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