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olfr# rp Joyp Hiint Louis

mlia 4 !- - ti f rtn torn4hi de-

mokrata 0'S'nlla Trprvé v ňtrý
jím to p Jařilo a H7 proti li

tilia&rn křivin p4 hali lírpubli-kkti- á

tdrtovali 0f hIao4nf a z

) h demokrata pout lu nalezlo
ktM nepoíkvrnllí kři vloti a

hlasovali proti bezpráví Myli to :
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hy Nrttira rcifi tiiMiné
Soli-- ftk tf4 na 1řřin
inřtil avétio řoíhofnutí a tyikřll

oluce t nimi # itkamj
(fí{aftÍr(fn llnik ýfn a 8Jcflm

tí]n r lití anb naFiiovali anh
komukoli jinému aby tHonci
lulby ilf4hy oj)0tili Hlavní Í4i
roiht'liutf noďlnf ho v nřfnl mlu-

ví ne o spiknut! a ol£ov4nt a

lim óřelem aby tMtenoi let n4le-l- i

libo opověJfnf jr4cl opumili
♦ iak ponechal jak byla v prvot-
ním tnřril Soudce Jrnkina ni

kterak neaoubUil

te natetA muHÍ i o proupřch té!e ne

itarati a pečovali hlavně tájraft
obecnosii

Kosky bvdlik
t 1 1 !

iianaorougnova preuiona o vy

plenění ruakébo bodláku v senátu

jak mámo navrleoa Kdy! ae tak
stalo hlásil ae u sekr Bemedélslvl
Mortona ihned Ed Peterson

Daytonu IoVě aby ustanoven byl
ta siátnlbo dohlílitele na hubení
bodliku v lowé Sekretář Morton

jak mámo jest demokratem —

Železničním demokratem — s tě-

lem i duší a jest rothodně toho
náhledu ie vládě nepřisluSí mícha
ti se do "soukromých" tálelitostí
občanu a proto jest i proto jest i

proli povolení prostředku k hubení
bodláku dopálil se velice na Peter-son- a

a odpověděl mu protc jak se
samo sebou rotnmí takto: "Obdržel

jsem váS dotěrný list 10 dne )8
břenia v něm! žádáte o okamžité
ustanovení vás chífern těch jímž

jtHl nctuolno okamžité vyhovili
praní vánému neoor iianHbourgno-

-

va „ředloha kterou! povoliti ho

„4 iooo000 na vyČimční Iowy
Obou Dakot a jiných krajft bodlo- -

veň niciy Me koukol ocáskovec
čili psárka jakož t rfhné druhy
malých i větáích hadfl kteří e

Lkrývají v těch kterých druzích
travin VJ&da ve avé péči a sta- -

rostlivosti o její dítky dost iLoíné
je rozdávat! bude ochranné pro--
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jtko ftiofiého tifiJfÍ hol(
e(Krt ťhřa lcch hilMti!A rnk4K'i
lllikd n frr'ii4(a-l- V ócti
l lfiý ir Afr J Htnřlij( Mortoit t
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ďi Wasbiiiutouu jedn nákladní
víla plný tltb jij připojili sj elit
li k "artn4dí neiaméftnafiýcb" ja
kého vlak doslalo jim přívíUnl!
Vft lee jejich kapitán Primrose a

po něm hned členové malého toho
oddílu jsou titčrtti a dopraveni na

policejní stanici jsouce obviněni

pro toulku Dotyčný zákon praví
le toulka po ulici bez náležitého

průkazu Že zatčený se s4rn živiti
mole aniž by musel přijlmati al

mužny a připadl na obtíž obecno-

sti se nedovoluje Zatčený mole

poslán být na 00 dna do vězení
aneb po volt soudcově tnusíopusti
ti město - Kapitáitt Priraroseovt
maže se díti jeité hůře naili totiž

právníci washingtonití starý zákon
s roka 1830 na základě jehož do-

vážení aneb přivedení chudých a

nemajetných již na obtíž by při-

padli obecnosti tresce se za každý
přestupek jednotlivý #23 až $50

Kapitán jest na základě zákona to-

ho obviněn a členové jeho armády
pro toulka Toto divné uvítání

prvého předvoje "armády neza-

městnaných" nezůstane asi bez ná-

ležitého vlivu na armádu Uoxey-ov- u

Coxey na základě zákona
toho mohl by býti také sebrán i s

vfidci druhými Členové jeho armá-

dy vSk sotva budou moci obvinit
s toulky Jinak jest vňak zda li

před kapitolem se smí shromažďo-
vat! Stává totiž zákona že bez

dovolení kongresu taková a podob
ná shromáždění se tam netrpí

V 8t Louisů křidlo Coxey ovy

"armády" také nepochodilo Oddíl
ten nalézá se pod vedením jistého

Ireyeatýžis celým svým "voj
skem" vyhnán byl dne 6 t m ze

St Lou:mi aniž by byl lid poskytl
armádě" nasycení 'Neměl a ni

mi smilování neb kdy! jim město
nabídlo Že jich 200 zaměstná na

rok ku kopání stok a kladení rour
za 1150 denně ani jeden nepřijal
práci že prý nepřišli kopat a dřít
se aie ze cnteii jiti do Washing-
tonu

Guvernér Tlllman

Guvernér Tillman náramně se

zlobí že vzhledem na události v

Darlingtonu J C kdež dal státní
mi vytvědači prohledávat! soukro-

mé byty nazýván jest populistou i

pravil o sobě ži jest jediným a

tím pravým zástupcem Jeffersono-v- y

demokracie Podle jeho náhle
du uiuhí se jižní demokracie spojití
popuusty aby peněžní spojení

severních demokrata s republikánr
prý odrazili Guvernér velice se

dopálil na presidenta pravé io ne- -

nílepSí nežli vSiohni Jeho "mug-- 1

wumpové" aniž lepiím jest řepu- -

blikána Cleveland zničil prý

fornie podobný prvnímu a opit
oemoLli demokraté dodliťt quo-ru-

Ve ilředu provdh' demokra-
té betpr4vl č(lo drubé Zbavili
Ilillborna mfU k nčmul jej lid
svolil a dona iili Knglire 167 proti
17 blauftm t poslediiijSIch bylo 14

Jpooud vžechen cit pro právo prav-

idla a apravedlnoNt neutuchl Pak
lilandova přelluba

a kterou pnuident vetovat a ne po Ja

řilo ae ji pře veto přijmouti Při

prvním bUftov4n( edrleli ae řepu-blik&n- ó

blaiiovánl vflbeo hodlajíce
celou sodpovčdnoftt ponnchaj de-

mokratům a nebylo docíleno quo-ru-m

— pouíe 130 bljovalo pro
{ jpřijetl předlohy přes veto a 45
Sroti Pak hí to ale republikůnó

iocmyalili a aúcantnilí te tk že

tjhjlo 144 pro a 110 proti čímž
£l ředloha nemtjío vétninu dvou

íin padla Komíne snemoviiv no--

Ifíviá státky sm fii'itni:i
P„l Iníjll litljr rbtl prý

lim iiitfli MkWn jíl
pfrd Ifty po l stkvky mtta
jtjith taijalí

C r#'ta v Iaiis4
Dis éřnlnl iprkvy státního

křf t4f b'p Koku ji# stav pit-ři- i

p miik v II ie 0i okrni pl
nébo přAmřřti fi7 okrrsli mají prft
mr pod Ho in pd so 19 poj eo

alJokn pod to iVnmifr pro
celý st4t po taorinl tAih nfjhor-iíc- h

polí bu l ai 75 V rukou
farnurft n%le4 s jeiltl skoro lest
miliond builft p5tii UQ milíona

bula kukuřice což j-- polovice
co bylo před rokem Nejlepíí
zprávy o slávu pSenice jsou z těch
okresQ kde nejlepSI bývají sklizně

5cvédétl Jk sejlrh zbavit

V městě Oaklan I Cal panoval
dne 0 dubna značný rozruch
Přitáhla tam část arrnldy neza-

městnaných 'el natezá au na cestě
do Washingtonu a zamýill přidali
se k armádě Coxey-yov- ě Bylo
jich asi iet set a vedl jo jistý
lieliyr Sotva přitáhli do města

obyvatelstvo jim poskytlo přístřeíí
a nakrmilo je Kellymu a soudru-

hům jeho uvítání toto náramně
moc se zalíbilo i uvelebivSe se v

tabernaklu nechtěli bo odtamtud
více hnout tou tčSlce se nadějí že
ve městě kdo tak dobře se jim vode

se nějakou dobu por-drž-l Občané

nyní neěděli si rady a mezi tím co

členové "armády" klidně odpočíva-
li ozval se zvon na poplach Lid po-

spíchal na radnici kdež muži byli
ozbrojeni a odpřisáhnuti aby jako
výpomoent pomohli město zbavili

"nezvaných" hodtf Hasiči jsou též

ozbrojeni a a policií a výpomocnýmí

vytrhli proti tabernaklu členové

armády jsou bez milosti z libého

spánku probuzeni a bylo jim označe-

no ie musí jdi z města Vzpouze
ae však a tnk v&dce jejich a několik

jeho soudruha bylo zatčeno Tu

teprvé armáda bez vůdce se bnouti

nechtěla Kelly konečnů byl propu-

štěn sllbiv žt) odtáhnou a za nedlou-h- o

armáda doprovázena ozbrojenými

občany ubírala bo na nádraží od-ku-
dŽ

v nákladních vozeeh odjela do

Sacramento Odtud byli posláni
dále na východ ale guvernér Ulahu

koná přípravy k donucení dráhy
Central Pacific aby je odvezla od-

kud je přivezla a shromáždil v

Ogden milioii

Samovraidy 1 bídy

Za nynějSich dob čím dále tim

hustéji — každým dnem několik—

zpráv vyskytuje se o samovradó t
bídy oož prwi málo jeňté roky bylo
vzAcnosif Již nakolik podobných
sebevražd českých bylo nám též bo-

hužel raznnmenati a nyni opět dvě
Anton Hniičk nalezen byl v neděli

oběSený v čís 404 výeh 70 v New

Yorku kdež dříve bydlil
"packerem" doutníka a před 2 týdny
ztratil práci a za několik dun na ť
byl z nájmu vyházen Zdržoval ao

V okolí a posledně byl viděn v sobo
tu V neděli nalezli v prázdném
bytu jeho mrtvolu vifcf-- — V Cedn
li piil la spáchal podobně v ne

deli samovražtju z bídy Ignáo Hájek

tlran dmokratirkoii Jmno4nl
svého v Chicai docílil prý

vli-vti- n

ipř'i-
- in'b' tikn

l'fHrl fármA frrka

l'oÍUoA spi lnul na farrnv p

i i Vosoby ndaliko o Oiforl
Junction lowa s[(Uobiv jánita ai
8 stop v prftmírtl do lemé Při

ikoumaní bylo shle Uno Je v hloub'
vm ai 'H stop nalviá v j4m4 vo

da Dloubá lyfl pak byla píinele
na a v bloubcn s stop pfiílí na

nlco tvrlího Nřkohk lílí
Oifrd Junitlon thiuli á'i0 a

cbleli to co 1 oblík sptllo atak
hluboko se do země urylo vykopá
tl ate pau Vooba nedovolí' leda

pod polmfnkami jimi oii ne-

chtěli 10 podvolili
Trnfment upaJI

Po sedmé hodině ranní dno 8 t
rn zřítil se tenementnl dam na De

Šotu a Ileale ul vMempbis Tenn
z trosek vytaženy jsou čtyry mrtvo

ly a pět těžce raněných Není

pochyby ie jeStě více osob bylo
zabito avSak ty nedaly se v spou-

stě trosek hned najiti Dudova

byla cihelná o třech poschodích a

považována jest za celkem dosti
dobře stavěnou a pevnou Tím
větší bylo tudíž leknutí když zprá-

va o udavSím neítístí kol se rozne-

sla Mnozí přímo zázrakem vyvá-

zli x náručí smrti i dostali se z

trosek domu bez úrazu Jiným

opět na místo přikvapivSí lidé po-

mohli Tou dobou když ne&ičstl

se událo bylo v budově as 22 osob

Seat vyvázlo jich bez jakéhokoliv

poranění 4 jsou zabity a & těžce
raněn Ostatní só pohřešují

Štěnice obilní v Kansasu

Z Lawrence Kansas sděluje se

ze dne 7 t rn že dle souhlasných
zpráv podaných zkušební stanicí
vládní větfiina pokusu na vyhubení
Štěnice obilní konaných se úplně
zdařila Tak výroční zpráva stani-

ce udává ie proběhem jednoho ro-

ku konáno bylo celkem 3570 poku
su ve státě Kansasu na vyhubeni
Stěnio obilních a % těch 1852 zcela

se zdařilo V jižních částech stá-

tu následkem velikého sucha poku-

sy nedařily se tou měrou jakž bylo

by žádoucno Z oněch 1852 poku
su zdařených v 320 případech udá-

vá se obnos a cena zachráněného
ooill a sice #55000 čili v prnměru
#16875 Když by se prfiměr ten

počítal na všechny ony zdařivSí se

přlpaly dostoupila by cena itachrá-něnéh- o

před zkázou obilí #312487-0- 0

za dobu tří let
l'o buuM klid

Z Uniontown Pa sděluje s že

po kjvavých výtržnostech minu-

lých dn A nastal mezi stavkáři v

celém dolním okolí klid Stávká-ř- i

1 větSiny Slováci nahlédli ie
stali se obětí nástrahy Němcft a

Irčanu kteříž vehnáním jich v od-

boj měli proti sobě popudili Ame-

ričany a stáli ae předmětem před-

sudku To ostatně na některých
místech se již povedlo tak jeden z

majitelů vělSícb dolu Y J Hai-nc- y

oznámil ie na přlStě jen Ame

nčany zaměstnávali hodlá Zají
mavo jeit že vftdcové stávky jsou
Irčané a Němci stávkáři a větSiny
Slováci kdežto dělníci Němci a
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lylancft pro i41ežitoti hoHpod4řNkéia úkol připadne bubitl ruský bo
SfiineaU ae neodporueiti povolení dlák v nevěrní části tátu lowa
U 000000 na hubení ruHkíbo bo- -

tilut l via mh rtíru
'] Ve čtvrtek p&tek i sobotu jed -

píjalo v unemovné poHlancft o ros- -

Kociu pro Kryu ncnoaau ini v

tn aen ani v paien neraonu oemo--j kem gužovanýah neHUlo oe doaud
' traté aehnati potřebný počet hlaft úkonem Několik dodatku k pře-
djel hlasování o volebním uporu a Calí- -

0ZQ jtíHt podáno a sice aby táro- -

f„líornie
VÚ V senátu rapočala v pondělí'
Hiebata o předloie celní Zahájil J

mi předseda koraisa Voorhees delíí
f-ec-

i v mere ovsem veieoii preuio
Jcjl opatření Druhý den v

- nery mluvu aiiihou prou preaioze
i
Mě aireau aiiisoo aononcu svou středky a protijedy v pftvodním
teč a jej následoval Mills mluvě '0balu víem farraerdm v krajích

v iro předlohu V debatě se bude kde mnoho badft se nalézá Podle
i pokračovat den et dne a očekává náhledu některých dobrých občanu

jVe že potrvá aspoň dva měsíce j kteří takovým vlastenectvím zvlá-- ň

V "enitu Ja P'6'1101' ceIní na fitě prodchnuti jsou bylo by zcela

yenním pořádku j správným aby předloha byla i tav

f'í Následující jednatelství indián- - kovým dodatkem opatřena aby
tká budou vládou zruSena: (Jreon každý farmer mohl zcela jednoduše

y!7 Win Lapointe Minnesota a přímo na vládní odbor vystaviti
Jisseton So IX Su a Fox Iowa poukázku a požádali jejího vyplá-- !

lrinnebago a Santee Neb Potta- - cení za každou trochu vyplenění
i Jratomie a Nemaha Kasj a White koukolu ať na iém poli aneb na
' ártb Mínn farmě tvého souseda Doal mol Zanechává ženu a 7 dílek


