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l)vkofttl h 0trlnt y frvtí
dili co zatím milire kol kolfin ře-tř- i

tvořila ctlý vlak obklííivli
(Jen Jlvln sám žádal mužstvo
své aby uposlechlo viik marně

Teprve když uviděli "ojác i" j bo

ie by to mohlo divné dopadnout
vystoupili i vozu aě provázeli
ustup t Aj bručením a nevolí Ob-

čanstvo viak učinilo mezi

Mrku a sehnalo tolik !e celý Oal
vinftv oddíl mohl odcestovali dále
do Columbu

Armáda nezaměstnaných Plující že

as 500 mulů jel dne 28 dubna do-ratil- a že
do Trontdale Oře imocnila

e tíhol dne vlaku U I dráhy na
nřmi naletali no generální manager
Dickirion výp nap líutter a nÉ-kol- ik

jiných úředník! Členové z

armády pak oddělili paroHtroj a

nstanovivíe ni vlastního strojve-
doucího a topiče připojili t na
trati stojící vozy nákladní a letem

vyaaa e na ceHtu Úřady jsou
ihned uvědomžni a putítili ho ta nimi
i vojnkera jež na rotka generála
Utme mí-U-) tomuto bezvládí učinitl
konec V Arlingtouu koneénž po
stavila dráha tákladnl vlak na po
boční kolej a vojnko utavřelo trať
Vlak armádou uchvácený však a
stavil a členové téže z ního vy
leeli dříve nežli doílo ku krvepro
lití Seinalir Ze vSechen odpor
byl by marným Z Arlmgtonu
dopraven 1ent celý oddíl této armá

dy v náležitém prftvodu xpét do
1'ortlandu Vodce Schefller a 50

jeho soudruhft bylo uvř-ínén- a
drutí členové armády jsou pod ná-

ležitou
28

dohlídkou Vftdcovó jttou St

pohnáni před spolkový soud pro
nev&ínont téhož
Kolik máme až dosud "armád do

nexaméstnaných" kde v dobč pří
tomné se nalézají a kolik členu
čítají na Washington táhnouce
jakož i kdo jest vůdcem vidéli Ire při
a následujícího:
Vftdse: Kde jsou: Počet:
Kelly lowa 11 18

California 850

Coxey District Columbia 350
Inman California 300

Fitzgerald Massachusetts 200

Grayson Colorado 120
Gal vin Ohio 285

Shepherd Washington 950
Sweetland Oonnecticut 10 na

Aobry Indiána 150

Freye Indiána 300

llogan Aíontana 4 50
Norman Wisconsin 75
Jones Maryland 80

Iíealy Connecticut 20
Scheffler Oregon 500
Duff aestavoje se ▼ Lincoln
Neb 48
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p'Kl dn i" d ibňt Vřiíi
ťnl řřrjntl iijírntvott dtíti
tkoti tibtisit n stříbři t
MJ#nth Hi4trb v M#eh l'l t

t fct#f tl4if 1 11 11
Udhf t tb o 15 mili-iti- l urx I

(řlbr m4nl vyťlrA' ttlli rki
přrI(l4fijf(ho Výtlltk střílr
v dMlIirb byl roku l'Jl v Jdfi

llitýrli stitKcb Unťi:
AUia
Arífin 2 si 15700

Klif(rní #70100

('olořdo 2ís trtm

Gfořgia 600

!Uh 39l07uO

Miťbigin 43500
Montana 18001400
Nevada 1518100
New Meiico 458100
Sev Karolina 13400

Orfgon 11800
Jižní Karolina 600

Jižní Dakota 140400
Tezas 349400
Utah 7ll0300
Washington 16 '27 00
Alabama Maryland
Tennessee Virginia
Vermont Wyoming "00

Celkem $00000000
Ke sriire tárkiř&

V Toluca Ill-- v okresu Madison

jako ve všech důlních obvodech
kde uhlí so dobývá zahájena jest
minule stávka Dne 30 dubím

pak došlo i tam ku srážce mezi

stávkáři a neuniovými již místa

jejich zaujali Dva Italové jsou
těžce zraněni a krajan D šípek
roTctŽ tak dva jiní Italové vyvázli
při lehčím poraněním Stávkáři

při objevení so úředníku prchli
Ljdí ve velkém

f New Orleans La sdělujo ho

ze dne 27 dubna že průběhem je
diného týlne bylo tam lynčováno
devět černochu již byli v podezře-
ni že něco vlce věděli o úkladné
vraždě spáchané tíé doby v Cres-cen- t

na soudci Boyco ovi Úřady
ony čtyry černochy jsatkli avšak
sotva se lid o tom dozvěděl zmoc-

nil swjich v Tallulab dovedl Je na
místo jich činu a oběsil jo na nej-bližší-

stromech Hlavni pflvod- -

ce vražd? černoch Griílin jest úřa-

dy pronásledován a povede so mu
asi jako jeho soudruhftm bude-l- i

dopaden 17 černochfl nahzáseve
vězení O účastenství těch ve

spiknutí proti soudci není nic urči-

tého známo proto v případech lo

jích nechá rozezlený lid zatím prft-cho- d

soudnímu řízeni

(' teď t kořalou t
Rozhodnuti nejvySSího soudu ve

státu Jižní Karoliny zastavil plat-
nost neústanlho zákona o prodeji
lihovin na áčot státu a závislými
na guvernéru Již přestalo se ny- -

níprodávati v dispensariích pro-
davači byli všichni vyplaceni a

propuštěni a stát má v zásobě je-

ště za $50000 kořalek a neví co 1

nimi Prodatije nemůže leda až
se sojde sněm aby nařídil co so

má nimi stá ti Neví se teď zda-

li jest ve státu zápovědnost po
zrušení nynějšího zákona neb zda-

li se smí prodávali Právníci se
hádají mezi sebou a nejspíše bu-

dou muset nějaký případ předložití
vyššímu toudu aby se rozhodlo
co má na místo zrušeného zákona

nastoupit!
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Johnson siUvuj e v Kanas

City MÍMovri

Uiumont sestavuje s v Oklahoma

City Oklahoma

Sestavuje se v 1'latuburg
New York

Zipu s loplAI
Dne i! 8 dubna odebral se tnřxt-sk- ý

maríál Adna Whitney v Mis

souri Valley la k domu jistého
llendersona jenž byl v podezření

ukrýval kradené zboží a lupiči
mčli u ného vhodnou skrýš

I5yli to zejména jistý Johnson a

Davis Whitney vyztal llender-
sona a společníky jeho aby se

vzdali ti vsak odvětili mu střelbou
revolveru Celkem vymčníno

bylo třidcet ran Maršál Whitney
byl na mlsté zastřelen Johnson
tčžce poranén a jutý Lyon postře-
len Dávit prchl kdežto Hender-so- n

a žena jeho byli zatčeni a uvčz-nčn- i

V celém okolí následkem
události té hrozné panuje rozeďvé-n- í

a na dopadení Davise vypsána
jest cena Týž pochází prý z

íirand Island Neb a Johnson z

Rock Island III Oba tito chlapi i
Ilenderson ňpatué tésili se povésti
IKhitney člul as 35 let byt velice

oblíbený a svobodný jsa jedinou
podporou matky své Ilenderson
dopraven byl do Logan neboť roz-

hořčení občané hrozili že jej budou
lynčovat což se také stalo

1'oŽárr hotelu
O 11 hodiné večerní vznikl dne
dubna oheň v kuchyni hotelu
Charles v New Orleana na Gra-vie- r

a Commerco ul Z kuchyní
rozšířil se oheň clevatorem záhy

všech poschodích a to dříve
nežli hosté se Um nalézající mčli
tušení o hrozícím nebezpečí Vět-
šina jich odebrala se již na lože a

nejlepší vlili nebylo lze Je pro-budi-
ti

Jiní vyskákali oknv lil a

dajíce takto spásu co zatím druzí
strašnou smrtí zahynuli kdežto
mnohý técb již 1 VVŠsích nrv
schod! skočili se zabil aneb též™
zranil Celkem žt 1lh thvnnn
Požár obmezen byl na tadní část
budovy VeSkerá zavazadla hotft
nalézající so v přední íásti byla
zachráněna Hostu bylo tam 200

urči to však nebvlo len ctiatiti
neboř zápisní kniha nebyla k nale
zeni Hotel eliminvin JttI
1856 a stál $1000000 i rdatil
nejlepSí hotel na jihu Skoda pá-2- 1

se na $500000

Mifkařl před soudem
Dne 25 dubna odbvvalo # nřnl

soudcem Mestrazotem r Union- -

townu Pa přelíčení se 128 távká- -

Tržní zpnhy
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Dvli prctradnl lij
Stávka na dráze Great North

ern jest celkem nezměněna Stáv
káři so společností se dosud nedo-

hodli a vidí v tom posila že Rytí-
ři Práce se jí rovněž účastní co

zatím organisace druhé jako stroj-nik- u

a podobné připojili so ne- -

chtí

Kdo chce míti léky nejlepší aC

koupí léky Severovy Chraňte so
léku padělaných!

Každá rodina ve Spojených
Stá-tec- h

ví že Severfiv Ilalsám cro uli
ční neduhy jest nejlepšfm prostřed
něm prou Kasu

Do Clerelando Ohio

HOBOKO výtečný tento lék při

pravovaný u Dr Pete Fahrney St

Sons Co v Chicagu jež v tomto listu

oznamujeme jest k dostáni u opráv
něného jednatele pro Cleveland p
Jos Šedivýho roh Petrie a Uamm
ulice 50x3m


