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Jaňýrh M!4tarb ia kalan lUní ř'k
Cafta dobyti hn i lat a hU4

víi roku miniilb'i a aíi ťh"to
přírfttk $lftl JI !! lhn

tlivých tÁlřk vykainja a b-- ř pří
řftatak anab óbytak jak fi4ldij
AUka 4f"5ií ubyli 1401 Ari'
na &7'ifl přibylo lil ialiřornU

ftfIIÍO ubylo 2179 ť]ot+ln
ífllOJi přibyl" n07j (jnorgia
4073 přibylo I hbo 1vnr'j-- t

ubylo lfiOj Michigan 201 i sby- -

lo 351} Montana I7i12l} přibylo

im Nevada 403!fl ubylo
2ín4l Naw MaXico 41179 oby
lo 222it North Carolina 2f J

ubylo 1207} Oregon 70541 při
bylo 737 South Carolina 5Mi
přibylo 30 South Dakota 191

761} přibylo 3013 Utah 4l2' í

přibylo 0357 ifasbington 10

744 ubylo 7324} v Jiných státech
726 Cena dobytého zlata v kaž
dém jednotlivén případě seznali se
d4 kdy! počet výáe udaný násobí
se 2067

Maika na Írán
American Kailway Unie nařídila

dne 14 t m slávka na (ireat
Northern dr4zo Slávku rozšířila
so ze St Paul dále do (Srand
Forks N D a také na východ se
Sířila Zajímavé jest při tom ie
bratrstva strojvedoucích topičA a
těm podobné organisace rozhodně

jsou proti stlvce Tak F 1

Sargent od bratrstva topičft ozná-

mil členům téhož ie topiči přijali
novou saztn mzdy a společnost ji
schválila že není tudíž příčin proč
stávkovali Také strojvedouí do-

stali totéž oznámení Stávka do

X rTatilaftaaf

V polM pokrto4no bylo y

Vfllmot ni irftaiiftrS v jxln4n o roi
ioím tri Diatřiel Columbia —
V 6t#řý prošla předloha 4kon k

rxriran g#r Nfcrolrifm rka
Tak JadnAno o fir-oř- pro potře
by poštovní Mezi Jiným přijat
bil ČIAnak aby všerhny publikaee
kterll tvoří knihy anab lka
knih nemohly být posfl4ny co

z4aylky druhé třídy Ve středu
nemobit demokrate hnali itio- -

rnra rřtublik4né flrlovati
hlao4n( ia(!4n( roto olro
řeno

V wn4iu rokraíojfl ne ? ikbal
ďlní tice kalcbxlťiinfi meti 1

5 IkxIÍbou odpolední Velké
lornoKi třiila ne v iondřlí řeíj nen
llillft v New Yorku klcrí a de
mokrat útočil na předlohu celní
1'ravil mail jíním ie ol4ika anfle
ní cla kdy! oplývala pokladna ho-

tovostí kdy vie prospívalo a dřlní-ctv- o

pilné pracovalo dopadala rcela

Jinak než dopad 4 nyní kdy! virft
at4 ichodek v pokladně prAmynl

stojí tov4rny jdou tavřeny dělní-ctv- o

aah41í a tÍHeA nikdy nebývalá
panuje Co zdálo ho tehdy mou
ďrým uiiniti to bylo by vfiči imě
nřnýra pomřrftm neamyiilným a n

mělo by ne hledět na politiku
nýbri jednat v zájmu obecnosti
Sen Wolcott podal předlohu aby
vyjednána byla smlouva a Mexi
kem povolujícím našim raincov
cám ražbu mexických dolaru které

ttíjíf daJU th y bývaly a z % uhlí

p!!Í
a y n t l'l k ftt-l- í vl Jak

přad in kt Mbob bolriM prý f

mnoho íMl v) l!i' Ir-itt- á vír
j

la ďdo4'i( iiO Mfiily a dráhy
Přal ř'kifi I'' horníci míli do-- ' I

lr lni Ij a prše n 'í ďati kdalti '
uhlí prodávalo ft ery roifírn-- 1

řtí Zffiřfm j%
! ili ap'dačnot i

lt- - lioVá i#i'ri i'Hí proa4 b4ř-- '
akoti avo-- i iTuťxlu anílojía mzdy V

I I ti i 1 a iriiy uhlí zvySujín
Jifié apolei noati Ji ri4l"doValy f i

Dnaa apdeénoti jalemiťní mají y
'

rukou avých 9' proranl víerh dolň (

kl aíithraeit arj dobýv4 Jednali '

riíeh Delaware ti HtiUon Jerj z i
uhlí vytěliia 5 milionA a při tom ji

udržovali ceny tvrdáho uhlí na vý-- 1

ši přímo hrozné tak že mnozí to- - {

v4rníci pomýšlí na kupování Hel- - ' '

shov anthracitu z Anglie raději
L r

nežli by a společnostmi železnič- -

nimi nadále dali okrádat

1'řiriMÍni pljn a hj v Kansas

Přírodní plyn prýští se as z 50

pramenu v pftl tuctu okres (i jiho- -

východního Kansasu a jednou tolik
okresli tfsí se pověsti že bohatý

'

jsou na petrolej Před nedávnem "
přišli do Fort Scott a okolí zástup- - y
ci Standard Oil Uo snažíce se po- - V'S

zemky dotyčné od farmářů vykou- - £ %

piti Na některých místech jako
v Neodesha ve Wilsonu okrea 75 "

sud A denně dá se čerpali V okre- -
'

su Bourbon některé pozemky jsou [

pronajaty však nejbohatší ložiska f

jsou prý jihozápadně od Fort Scott í

na Paint Creek kdež petrolej jest í

jakosti namnoze lepší nežli penn- - L

sylvanský Jak vidno vyhlídky }'
pro mnohého farmáře jenž na to f '
zrovna "káp" jsou dosti dobré

Nyní každý hledá tam petrolej J

Zajiinavá zprára

Oenerální konsul Spojených Stá- - --

tA Mason vo Frankobrodě podal
'

zajímavou zprávu o použití pod- -
4

zemnico olejné (peanuts) jíž 15702 f"- -

tun vyvezeno bylo do Německa v

roku 1891 Oleje obsahuje pod- - ?
zemnice 42-5- 1 procent americké j

"peanuts" jsou však méně vy- - f '

dálnými V Německu používá se !A

oleje toho na saláty Neméně dft- - f :'

ležitý úkol přidělen je pokrutiuatn y
z nichž olej byl vytlačen Pokruti- - [

ny prodávají so za 20—23 dolarft j
za tunu a těchto pokrutín
s výhodou používá se ku krmení f '

Ktatl vlaehnr přítomna af

KU'ií tíft th1t ii přítomnii"hi byl valký p"prak lln
Ilik4ri4 problaífit inl li náaiUíky
řdM'l li'! Jfnf)fan ftjiřk

n-- řttm fti-- l Thln ktiifřa
MÍtn přijat Jí4 pravidla t ar&

In jiňak nifn"hl itk t't
a řpiblili4ň4 fn darn'krall nai
řill Ut (anUkřifa poiJili Na t%

iiiit liknnft — k lyl a J Inalt o
irnsVnf harmanova i4kons I o

příjatl Wí!otvvy iřadlohr jdn
li Jak muli a praví i4lr lí bí

fijbrl vUl UlpřAíí Jahol W

pontu §m dmokral4 ařaio4ffm
ihlaeýh ř pnblik4nký( b rtn-t- h

a doaaiit 4fi fiaivotaftýrk d#rn

kr'B poulili tain ibranl damokra- -

tickl A Id poinali damokrat I

rfpnbbk4n4 tnlU yh l a a ft laty
dolřa l Jajitb pravidla byla do
brá ft vaaná a pokoiiil a nyní o

proaaianí pravidla dle nihoi by

kaldý přítomný ale nhlaaj(cí byl

pkuto4o 10 dolary pfi kal lam
ídaaovánf tak aby ku blaov4nl

byl JadnAnt dvtnokratft je
ovitm nadQaledným a!e to není a

nich k prxlivení I)Alednost byla
a je u nich vidy slabou atr4nku
sak ani v té věci nejsou jednomy
lni a přijetí pravidla toho nalei4
u části demokratu odpor tak le o

ně bylo po kolik dnu marně unilo--

v4no

V sen4tu jednáno bylo ve čtvrtek

o loípoilu pro naléhavé sebodkj
rak pokračováno v debatě celoí

sice pokračoval sen reiler ve

svých vývodech proti předloze
Pravil mezi jiným že cbyalá ná

hradní předlohu kterou! by cla

sproitěno bylo vSe co chudí potře
bují a obtíženo clem vže co bohatí

používají Dále že hodlá návrh

nouti předlohu která by ukládala

kongresu zaciéstnávati všechny za

bálející — V pátek opět jednáno o

rozpočtu ft pak o celní předloze
Sen Mitchcll z Oregonu vykládal
kterak předloha bude na ujmu ověá

řftm rolníkům a sadař&m oregon
ským Uepublikáné nehodlají pro
táhnout vSeobecné rokování vfiak

až dojde k rokování podrobnému

hodlají navrhnout četné opravy
Cena ěerného diamantu

K W Parker přednosta geolo

gického odboru vlálního ve Washi-

ngtone1 dokončil dne 13 dubna

zprávu svou o tom kolik tun uhlí

se dobylo v roku 1893 ft v jaké ce

ně Zpráva udává že výroba roku

minulého byla 170320012 tuna
cena uhlí dobytého obnášela 1205

250470 Dle jednotlivých státu:
Alabama 5120603 tun $5083-58- 3

y ceně Arkansas 568703 tun

4701317 California 72003 #167-65- 5

Colorado 3007520 ♦4605-08- 0

fleorgia 372742 $305072
Illinois 10040561 $17827595
Indiána 3681751 $3037425
Indián Territory 1252110

Iowa 3701020 $4032-76- 3

Kansas 2453641 $3024651

Kcntucky 2855010 $2460073

Alaryland 3651631 $3200710
Michigan 45970 $82462 Missou-r- i

2747428 $3385500 Montana

013460 $1836073 New Mexico

601145 $048248 North Carolina

17000 $25500 North Dakota

40580 $508150 Ohio 12540770
111553794 Oregon 41083 $164-50- 0

Pennsylvania (živečné)
$34408473 Pennsylva-

nia (anthracitu) 53050400 $85-68446- 5

Tenuessee 1004074

$2053077 Texas 302136 $688-26- 7

Uuh 413205 $611002

Virginia 813568 $684023 Wash-

ington 1264877 $2920876
West Virginia 10529085 $8105-31- 3

Wyoming 2430311 $3200- -

Iiřkotika Jal alll a poatanrcrri

řnovny atií-- i N Vori při y

pfikmttl aáíky nabídl attiby aí
dna 31 kMn I1"' I a #il a t

kovntkam il phku naw-vřM-

dobrovolntkft kUrýlťi plok vell
do bitvy u IU1I Iťin dnt 21 'r
vrftre kdal třl bjl [ot%tht V

arpnn stal briilním gnr4!rrf}
a vale oddílu ve

1'rariklinově diii anoi ly poto-mk- #

lťk'i HOJ byl u Yfk-t-

a nu a sii' tnil au t'ř platných
aialeb Severu prokáiav u ilňwi
M 11 (!!endale a Mtlvern 1 1 á I f

Dne 4 července aul ae generál

inaj r im dobrovolníku a aúíastfiil

se bitvy podruhé u ISull l!'in

South Mounain a Antittim V

říjnu velel Iž oddílu jmi vedl

do bitvy ti Chanci lior a Cíettysbur-g- u

kdel velel pravému křídh
Pak přelolen bl do Cumberlai-d- u

Koku IHCi převzal velení io
generálovi Ilwdieroví 20 oddílu

jenž první vtrhl ?o Atlanty i září
V tažení Shermanově a doCaroliny
velel levému křídlu jež se zvláště

vyznamenalo V září 1805 činné

služby se vzdal a provozoval prakci

právnickou v Urooklyní Roku

1865 kandidoval za tajemníka státu
New York na lístku demokrati-

ckém byl však poražen V 41 a

42 kongresu byl členem a r 1870

byl jmenován členem odbori veřej-

ných prací místa IJrooklymi

Veliký požár

Dne 15 dubna řádil u středu

města Santa Cruz Cal požár jenž

bouda za druhou hořely jako iroud
Okresní budova byla rovněž zniče

na a jen duchapřítomnosti někte-

rých úředníka jest co děkovali- - že

zápisky okresní a knihy byly za

chráněny Jak oheň vznikl n urči- -

iohu říci neize

Armáda Coxpjovu

Coxey-ov- a hlavní armáda neza

městnaných dorazila dno Ifl dubna

(0 (}randville Md Na cestě bylo

jim hrozné svízele ze

jmena k]ví t&ilt přes nejvyšší
lfe)ín Alleghen kde i v parném
Jetě citelná panuje zima Mezi

velitelem a jeho pobočníky nepanu- -

je prý „h0da zrovna nejlepsí Ile- -

krutQ prý denně přibývá a armáda

jej v několika dnech do Wanhing
tonu dorazí celkem prý v dobrém

Blava „o nalézá Z Pattersonu N

j Vyšlo 1000 stávkujících tkalcft

[hedvábných stužek do Washingť- -

nu' Uiil PříP°jf m k armidě

Cena uhlí

New Yorský "World" sděluje
že za nhlí v New Yorku za tik
zvaný druh whito asii1' plaif se

$525 a druh lepší $575 Ceny ty

jsou vyšší nežli ony před 10 lety
ačkoliv od té doby dolování jest
nnažší mnohé stroje vynalezeny
jsou a mzda dělnictva značně nnt- -

žena byla Káva cukr a jiné po- -

dobné potřeby jsou z polovice lad- -

15 t m zaujímala celkem 1500 zničil 24 budov spunobiv Škody za

mil tratě a súčastnili se jí hlavně $255000 Nejlepsí budovy na

členové unie výse vzpomenuté jež Pacific ave Cooper a (írant ul

nedbala jak se podobá smluv uza-- J lehly popelem Vody bylo nolo

vřených zástupci jednotlivých or- - statek Oheň vznÍK1 v malé gro-ganisa-

se společností Společ- - cerii a nežli no kdo nadál rozšířil

nost tudíž za stávku zodpovědná ho měrou úžasnou Také "číiihkú

býti nemftže neboť mezi jednotli-- J město" bylo zničeno a jedna ta
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ji by bo mohly vyv&žctl do Cíny
m _ W

Tím prý bv ho cinkal odbvt na stři
bro Teď kupujem od Číny o 10

až 15 miltonQ dolarft více ne! Um

prodáváme ft platíme tam zlatem
VSak nejoblíbenějSí v Číně m ne

jeat mexický dolar a my mohli prý
bychom pak platit tou mincí tam
— V úterý mluvil Wolcott o této
evo předloze ft Lodgo o celní otáz
ce Ve atředu byl hlavním řeční
kem proti předloze alliančnf sena
tor Peffer který dovozoval že

předloha je na újmu rolnictvu Je
není ani ochrannou ani k vftli

příjmu a Že demokraté nebudou
moci bfti hrdími v nádu leií rř
Jetí V úterý vydal preaWent Cle--

veiand provolaní na základě zákona
nedávno prijatébo kterým varuje
proti pytlaěení na tuleně v moři

lieringově
Ani v druhé polovici minulého

týdne nemohu no demokraté v aně

movně poslanců dodělat! vřtíinv

Republikánští ělenové následovali

Jejich příkladu V roce 1880 do

mokraté aby republikánskému teh

dy kongresu překáželi víemožně i

řinnosti zdržovali ae hlasování
Tak íinili v&ěi zákonu volebnímu

ja t a

i voci zákonu iviciviniey-h- o a za

každé příležitosti Itepublikáné
meh většinu len nepatrnou a vě

douce ie zem má zapotřebí zákona
i a & i i i : 1 1 x

vými vQdct těch kterých orgamsaci
není žádoucí shody

To Již něco vydá

Sensační přelíčení slečinky Poi- -

lardové jež žalovala kongresnlka
Breckenridgo-h- o ve Washingtonfi
na náhradu za zrušeni slibu man- -

žclského konečně skončilo Obě

strany po celou dobu přelíčení či-

nily se aby vychrlily na so co nej- -

vfctsl spoustu špíny a anglickó listy
přinášely dopodrobna líčení kolik

jich cudná slečinka měla a jsdcý

chlapík naopak jest starý záletník

Breckinridge jenž sice so slečin- -

kou } bavil ano l dítky s ní měl '

ale platit nechtěl Porota přiřkla
slečince $15000 náhrady a nyní
nejspíše pojde cnostná úěva k di- -

vadlu aby pomohla spolu s jinými

podobnými "hvězdami" chrám

Thálie postavit "na nohy"

Generál Slocum mrtev

Oenerál Henry W Slocum ze- -

mřel dne 14 t m v New Yorku

Byl charav několik jen dnft a smrt
následovala neočekávaně Henry
W Slocum narodil ne v Pompey
y okresu Onandaga N Y 24 září
1827 Graduoval x vládní vojen- -

nké akademie roku 1852 stav so

poručíkem Prodělal kampáň ve

Floridě próti Seminol&m načež z

vojskft ae poděkoval a věnoval ne

právnictví y Syracuse Prodlením

dobytka hovězfho ovcí ano i ko-

ří ň Mouka z nich jest míšena oby-

čejně s jiným krmivem a dobrou

jest přísadou neboť dle chemické-

ho rozboru o sahujo hojně živných
látek a dusík Táž odporučuje se
i jako rostlini 4 potrava pro lid a
ve vojsku německém doznává znač-

ného rozšíření nejen pro láci svou
ale i hojnost látek k výživě těla

ro it ii j_ i: i _ i I
vuuuuyvii umy linu uu- - i
kázané na látky škrobové jako ť

zemčata a chléb uvítaly tuto potra- - j

vu s íadostl a pokusy v tom ohledu
činěné prý so zdařily dosti dobřo J„

ač dosud so v nich pokračuje
i

Ai na tři mílo od Joneaville y

Minn vybuchl dynamit na farmě

A Krimského a tfi dítky jeho uho- -

řely Matka jež dílky zachrániti

chtěla byla děsně popálena

r '"jhmovní demokratické polovici sně- -
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