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prý po této nemoci jíl ani pa-

mátky
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Oněch devět Indiánu kmene

Choctaw již pm vzpouru bylí od-

souzeni k mmrtí ve Wilburfon I

T poněvač zabili několik členu a

přlvrlencft Jonesovy družiny kte-

ráž nad pořádkem bdíti měla neby-

lo popraveno dne 4 srpna a popra-

va jest opít odročena na měsíc

Praví se že vláda Spojených Stálft
ráda by Indiány před smrti zachrá-

nila což podař! se jí pakli starým

sporům mezi přívrženci lonese a
Jocke-h- o učiněn bude nějakým mpft-sobe-

konec Obě strany na se od

jisté doby nevražily a při každé

příležitosti se servaly

Skinly lijaTcein

Prudký lijavec jenž po celé dva

dny řádil v okolí Kl Paso Texas

jakž ze dne t m se sděluje spu-sob- il

značné škody zvláště podél
Southern Paciliu dráhy UDcmíng
byla trať úplně odplavena Tak
stalo se i na Santa Pó dráze u Al- -

biiqiierquo Spojcní jest tam na
i l la ir ar r

iiickoiiic unn přerušeno v rovtm
M('xicu " '"ta Kddy protrhla se
mračna a mnohé škody na polích a

majetku spftsobcny jsou

rropímtill tisíc ilělnjLiV

('írn dál pěknější nastávají časy
Ze San Prancisca sděluje se ze dno
r) srpna že Southern Pacific dráha

propustila na tratích svých západně
od Kl Paso a Ogden tisíc dělnfkft

Dráha tím hodlá ušetřili #í00000
ročně Mimo to devítihodinová
doba pracovní v dílnách téže dráhy
snížena jest na osin hodin práce
Několik osobních vlakft bylo zasta-

veno již jezdili nebudou a náklad-

ní vlaky jen tehdy se budou vysý-la- ti

až bude dost nákladu

Kazil mír

Minule králkou přinesli jsme
zmínku žo v ruském kostele v

Chicagu byly pořádány slavnostní

bohoslužby na počcHt narozenin ca

revniných V chrámě byla umí-

stněna velká podobizna laťuSkyr
cara a kněz modlil se za štěstí car- -

ské rodiny Právě však když pro- -

nesl slova že "každou kapkou krve

miluji svého pána cara" vzchopil
se jakýsi Kazimír lízcchski asraziv

pádnou ranou pěstí podobiznu caro-

vu k zemi zvolal: "Pryč s tyra-

nií ! Pryč h carem ! Nejsme víco

otroci! Ať žije (írover Clevcland
A smrt všem ty ran fini !" Obecen-

stvo v chrámu bylo zděšeno a vši-

chni hnali útokem na odvážlivce

Tento dříve úplně zničil podobiz-

nu carovu načež klestil si rozčile-

ným zástupem cestu z chrámu
Vše su hnalo na něho ale mladý
muž vytasil nuž až konečně ho

octnul venku líyl pronásledován
ale přec podařilo se mu prchnouti

Neštěstí na dráze

Dva nákladní vlaky srazily se ne-

daleko Danville lllinoÍH a síco dno
i srpna na trati Pcoria Kašlem

Illitni dráhy Vlak čí 44 zasta-

vil na nádraží a vlak číslo 4 dofi

vrazil 25 vozu naložených obilím

bylo rozbito dva vozy brzdičft a

oba parostroje porouchány Něko-

lik zřfzcncft bylo těžce zraněno a

jeden zabit i' místě Skoda dráhy
obnáší 1 100000

e ptahují na l nalmi hl ivami jité!
velice slunný Konečný výbdek
bud? opět in' rozdílení veškerého

majetku v zemi Ti kdo] jou
ted milionáři přeatíhtijf pe do chý-

le i lniďaovy a malí lidé v blízké
budoucnosti jezdili lnidou v kočá-

rech boháč A t olor ido a otatní
hornické táty měly by býti vyma-

zány co mláty a připojeny k veliké-

mu americkému celku z něhož

byly vzaty Zhouba pftmobená Žlu-

tou zimnici na jihu nebyla tak
děsná jako situace v Coloradu

vj vídaná zavřením dolft Tisíce
lidí bloudí po ulicích Denveru ja-

ko pokorni Nazareni lišky mají
svá doupata ptactvo vzduchu svá
hnízda jen coloradský tram) nemá
kam by li'avu položil Z každého
rohu zaznívá ti vstříc zoufalé volá-

ni o chléb a na ulici Wall honí se

po zlatu Až se protivy tyto srazí
ve velkém údolí řeky Mississippi
následovat bude zmatek n anar-

chie
zas phikaljr

Ve schůzi řiditelstva ženského

paláce došlo dne 5 t in opět k

nářku a prolévání slz Pí líallo-v- á

z Delaware stěžovala si na paní
McreVithovou předsedkyni výboru
na rozdávání cen Hluk některou
chvílí bvl tak velikv a vzorv té tra
vé emaneinace tak iřílišné Je tanf '

i i i -- - i

lotmr uia aiu i i

novin n bav # hliMii rtfti -

čkou Dámv si nořádně navzáiem !

vyctinkaly paní Meredithováhlásíc
se o slovo dala se do pláče a pak to

plakalo a naříkalo smahem vše-

chno
#

HKiJojí se 'Z Kansasu nepřichází vždy zprá-

vy nejlepší za to ale tím zajíma-

vější Ať stane se kdekoliv něco

povedeného již se každý ptá je-l- i

zpráva z Kansasu V Ashland
Kari usneslo se několik obcí nábo-

ženských na tom že bude nejlépe
když se budou v jednom kostele
scházeti jednoho míli budou kaza-

telé a do jednoho váčku odevzdáva-

li budou příspěvky Moc obcí prý
jen sily drobí a všechny mají nou-

zi Následkem tohoto spojení a

šest kazatel ti bude bez "práce"
Neiloliuilll se

Z Pittsburgu Kansas oznamuje
se že v posiednl schůzi vvboru

stávkujících horníku a majittdft do-

lu jež dno 5 srpna se odbývala
nedošlo k žádoucímu dohodnutí se

Majitelové dolft nechtěli ani slyšeli
o urovnání sporu jenž trvá již tak

dlouho i oznámili žo zaměslnávati il

budou dělníky jiné Předseda
hornické jednoty Walter okamžitě

telegrafoval členům jednoty v Mis-sou- ri

indiánském území a Arkan-

sasu o tomto výsledku a následek
toho byl že obecná stávka připra-
vena byla na pondělí dne 5 srpna
Nedá se upříti ži stávka za nyněj-
ších stísněných poměrft zejména
kdy horníci v Colorado a jinde
a práce propouštěni jsou není a

nemůže býti zbraní nejvydatnější
třeba požadavky horníkfi byly úpl-

ně spraví dlivé jakž sám guvernér
státu Kansas doznal

Ze zoiifalslrí

Nelson Van Kirk obchodník

jenž od delší doby pracoval na bur-

se chicagské jako člen firmy Van
Kirk v Austin dno 4 srpna ho za

střelil Týž byl 75lctý ft když
veškeré záležitosti firmy

jež asi před rokem padla seznal ku

svému velikému uleknutí v těchto
dnech ž obchod opět klesl Za-

vřel ho do Hvé úřadovny a tam ho

zastřelil

umořil leme iei zoy nonri-- n
j-
-

volán k mimořádnému fidáiil
Jedná o lájmy z im jdAleži-- I

j -- f a ký div 1 k V)ldkfnn !- -

hoto aeiáli( po relé i lni li apj
tím ftehlfilf Jut nice jen Sherina
lift v zákon o koupi ntřllra na pro-

gramu a má býti 'o ne ni jlnáii"
zd ili muí ne odvolali avíok j d na-

ti bude tajiilé o v h jinýt h

přléinieh a zálí litontei h poiivií
cích ii uynejíí vifolx-enoi- i tfmil po
celí zemi
Veřkeré blaho zemA upoéítá úplnA

v rukou demokratn vláda jeut úplné
v jejich moci a republikám' joue
i vědomi povimiontí Mých vlastene-

ckých hodlají uciniti ve na pro
řpfch zemé jen kdjž demokraté

liéjakou již centu najdou až dosud
vřak sami nevědí na cem jnou Za

předsedu ponUnccké nnémovny zvo-

len oviem (!rip Výledek hlo
vání byl tento: Criupalt Keed I2r
MmpKon 7 l'o pleétenl prokluma-c- e

preidentov i o nvolání mimořád-

ného zasedání jent předseda od pří-itáhn- ut

a poslanci vAlec Senát
rovnřž činnost svou zahájil

Xwhc l)éžet

1'rcHÍdent vyleworth z Drake

univemity jenž jmenován byl kon-

vencí prohibiéákft dne '(I kvétna
v Den Aloím? Ia odbývanou pro
úřad guvernéra uveřejnil dn 2

rpna lopi v nřmž rozhodne pro-hlasu-
je

že "veliké té cli" c vzdá-

vá ponívadi prý práce jeho na

nniversité by velice utrpřly kdyby
víechnii pozornont jim vřnovati ne-

mohl Takhlenc prý si alu na tom

mnoho zakládá žu mel byt vůdcem

prohibico ve Htátu lowa Té rado-Ht- i

ponžvadž nic nestojí mu každý

přeje
UrwŽený vyslance

Z Honolulu Hdélují! e ze dno
2t5 července že ( íulanec ná I

'V
Iilount byl nanejvý uražen ťlau-Hem- u

SprecklcHovi odevzdána byla
v uznání zásluh jeho zlatá hni na

památku Včnovánl učinřno bylo
ve jménu královny bývalé íiliuka-lar- i

spolu m její přívrženci a mezi

lémi nalézalo ne též jméno našeho

vyslance Jame 1 ISlount řyre-ckl- e

jent velikým přítelem králo-

vniným a tu jméno našeho vyslance

bylo použito úmyslem patrným
tak aby lid myslel ni že zástupce

Spojených Siátft nadržuje- Htraně

královniny Vyslanec Klount Kot-

va se toho dozvédél požádal ne-

prodlené prozatímní vládu aby za-

vedla vyšetřování ponfvadž nija-

kým upnHobem k této demoniitraci

nepřipčl a přispřti nemohl a

tudíž bylo jména jeho zneužito

Urážku tu chtěl mít ihned odčině-

nou Předseda Creighton jenž
odevzdání oné hole vedl dostavil e

do vládní budovy a požádal za od

pníléní neboť stalo ho tak prý bez

védomí výboru na podnřt čtyř
nadšených ctitelů královniných Na

také pikle véru hni ta by nu hodila
ale na baštonádu tém již schopni

jsou všeho jen aby hí pomohli opřt
ku královskému žlábku

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Obchod IcU ríhkí

líonah obchodu ve všech obo

rech železářských a oceli jent na

nejnižším stupni jak nebyl už po

mnoho let Prodavači i kupci

zdráhají ho přijímali včtší objed-

návky V této dobfi roku obyčej
ně ne dřjí nejvétšl koupí železa

pro rolnické a železniční potřeby
od něhož pak zase odvislé jsou
válcovny a ocelárny pro budoucí

i%m tttT
ni iii iu uh it- -

l'ity I tah zavřeno bylo několik

dolu najednou celé davy nejiamřst-nanýe- h

délníkn přichází do místa a

dne 4 rpna událo ne několik pře-paden- í

neboť mnozí z onérh neza-inřstnanýc- h

patři k živlu nanejvýš
hrubému jenž opatřit chleba chce
i ntftj co stftj Mnoho byly i ji-

nak nevinných zatčeno ti vřak k

činňm jim za vinu kladeným ne

přiznali jen aby museli si je na

tanici nechat a dát jim jíst líída
mezi přicházejícími do mfsta děl-

níky jest veliká a každým dnem

mnoha novými davy nezaměstná

ných jen přibývá

Jvui pra zinénn zákona

V Lemarn lowa odbývala dne

' srpna okresní republikánská kon-

vence kdež zvoleni jsou delegáté
do státní konvence Dclegáté ne-

dostali nice žádné zvláštní instruk-

ce pokud se týče kandidáta pro
úřad guvernéra aniž v otázce pro-hihič-

avšak většina v konvenci

byla pro změnu nynějšího zákona
V Corning lowa odbývala se téhož

dne konvence a také u jeden šel
hluš že zákon prohibiční podstat
ným změnám podroben by býti
měl V republikánské konvenci

okresu Lín n bude nejspíše 1 II

Smith jakž z t!edar Kapid ne dé-luj- e

odporučen pro úřad místogu-vernér- a

a delegáti okresu toho ve

smyslu tom obdrží návod

Málo papírových enéz

Na burse iia Wall ulici stěžovali
ni v posledních několika dnech na

nedostatek papírových peněz také

mnozí větší obchodníci tytéž měli

stížnosti Na některých bankách

nechtěli ani vypláceli v papírech
poněvadž jich neměly Kdo přišel
hí vyměnili poukázku na banku na

♦ 00 aneb #1000 mtinel ho vléci
vakem plným Htříbrííákň Zlata prý

jent v New Yorku l jinde po celé
zemi z dftstatek Jedno však do-

nu 1 na burse v New Yorku převlá
dá mínění Že zákon Shermanftv

bude odvolán i kdyby se tak mě-

lo stáli bez náležitého zákona jež
místo jeho by zaujal

Tak prucuji

Výroční nynoda diecéso denver-

ské odbývala ne dne 4 srpna za

předsednictví biakiipa Matze a hic
všichni členové shromáždění po-

jednou schválili rozhodnutí biskup-
ské jež v tom bylo smyslu že žád-

né dítko navštěvující veřejné školy
nesmí býti připuštěno k přijímání
Algr Satolli papežský logát roz-

hodnutí to biskupa Matze své doby
zavrhl jako tiplně nespnsohilé a

amerických občanft nehodné ale to

biskuoovi Matzovi nikterak nevadi-

lo aby i nedal v nynodč o věci

odhlasovali Každý z přítomných
kněží jeho diecÓHO musel otevřeně

pled celým řdirornážděním prohlá-h- í

ti zdali souhlasí biskupem
aneb legátem papežským Itozumí
e Hamo Hebou žo bylo málo těch

již o fary své ho nebáli a hlasovali

zřejmě jakž Hvědoml jim jako ob-

čanům americkým velelo Jcť

zjevná vzpoura kalolíkft proti nej-Icp-

inHtituci americké školo ve-

řejné a ipiknutí také každý Houdný
a rozumný kaiolík musí odsoudili

jako byl učinil nám legát papežský
Čím dál pěkněji to vypadá těmi

liány biskupy dělají hí nejen z

kněžstvem svým co chtf ale protiví
ho i rozkazfim zástupce film a '
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