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McLackíe vypráví že kdysi plotna

[Uit miu Vro „)0 ccnot Car- -

negieho ceny 115000 od vlády
slíbených vykazovala hlubokou

rýhu jež přičiněním foremana a

různých pomahačo byla tak zall oko-

vána že toho nikdo na prvý pohled
nepoznal ba ani "znalci vojenítl"
ničeho nevěděli aneb nechtěli vě-

dět Takým a podobným sp&so-be- m

"sfuiované" plotny dodávala

společnost po léta a MoLuckie aby
udání svá dotvrdil poslal tajemní-
kovi vládního odboru nárys oné

plotny i s označením míst kdo

jsou ty "zaflekované" otvory

KeRlstroráni Člftanfl

Vládní odbor_ v WaaliinTnX- e- -

podává zprávu o počtu zapsaných
Číňanů dlo nového vylučujícího
zák&na o Číňanech Následující

státy mají Číňanů Alabaroa 3

Arkansas 87 Kalifornie a Nevada
07077 Colorado a Wyoming
1580 Connecticuta Rhode Island
578 Florida 100 Georgia 185

Illinois 1872 Indiána 113 Iowa

101 Kansas a Oklahoma 121

Kontuoky 30 Louisiana a Missis-

sippi 000 Delaware a District of
Columbia 709 Massachusetts

2135 Michigan 123 Minnesota
91 Miasouri 653 Montana Idaho
a Utah 4009 Nebraska aDakoty
407 New Hampshiro Verraont a

Maine 174 New Jersey 031

NewMexico a Arizona 1781 New

York 0247 Severní Karolina 11

Ohio 212 Oregon a Washington
10885 Pennsylvania 1873 jižní
Karolina 32 Tennessee 70 Texas

1021 Virginia 111 Západní Vir- -

ginia 20 Wisconsin 139 celkem

104312 V 1890 bylo jich 107485
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po vdfiím pťikovníka Thk#ra
aby armád Mn Iřovi 1 flrippla
Cfwek 'uo( jí mlnil# tttona
byli spolkový mi mariály a jjoh
výpmof nýml ponvad! amofníla

# vltkit dráhy N'oriliřn Panifla

hlídilí IM "vojíni j'l pohnáno
pt sou I aby skipoví tall proS

přriiH spojeni lloioíčfí a porn
iili mjtfk společnosti kt#rý! na-h- k

sa v rukou úřední otaiiov'
nýth r'fřro

I KalinraíT a Joeph Wrru-blot- h

byli v Philvlelphii dne 13

t m zatčeni na obvinění le ve

sfhoil 4r'krutó" armády nezaměst-

naných vedli pobuřující řsíl
lid aby táhl na Waihlng-to- n

a rozmlátil to tam vícehno
Imahfm Zajímavé jest že "spíěe"
ty vedeny byly po ruku a tajní
prý jim rozuměli

V Denver uspořádána býlí měla
v neděli veliká demonstrace tak

zvaným "reservem" armády neza-

městnaných avšak dopadlo to ve

lič bledě Místo slibovaných

10000 lidí v průvod n bylo jich

pouie M 600 Hlavními řečníky
dno hy genoráíní velmistr Hytířft
Práce Sovereign a několik "gene
rálů" armády záložní

Oddílu gen Kellyho vede so na
cestě jeho po řece na vorech a
lodích dosti dobře Dne 13 t m

dorazili šťastně do Kddyville la
kdež občanstvo poskytlo jim potra-

viny do zásoby a počastovalo jo
polévkou O 11 hodině večerní

vyjela armáda do Ottumwa

Galvinův oddíl dostal se dne 13

t m do (ireensburgu Pa a rozlo-

žil so v tamějším parku táborem

aby si mužstvo oddechlo Obyva-
telstvo celého okolí chovalo so vůči
členům armády ve'ice chladně a
tak jen se skrovnými zásobami vy-

razil voj do Lithrope

Také St Paul Minn má Již
svou armádu kteráž vytáhla "na

Washington" dno 13 t m a utá
bořila se nedaleko Fort Snelling
Po krátkém odpočinku dali se ns

cestu směrem jižním jsouce záso-

beni hojně potravami

Oddíl F armády nezaměstnaných

pod vedením Ilarrise so v Law
ronceville III rozešel Vůdce

sebral vše co mohl zejména peníze
jež po costě byli vojíni dostali a

práskl do bot Vojáci vidouco

marnost svého snažení rozešli se

Oaklandský oddíl armády jenž

dne 10 t m vyrazil ze Sacramento

Kal v počtu as 700 mužů sotva

přišel do Ilocklin měl již neštěstí

O 4 hodině ranní "vojáci" zmocnil i

se nákladního vlaku v Arcade a

přijeli na něm do Ilocklin kde!

úředníci postavili se jim v cestu

Jeden a vůdců Paisley byl
kon-stéble- m

v nastalé tahanici zastřelen

a strojvedoucí rovněž člen armády

byl zatčen Konstébl Flecken-berge- r

byl by málem "vojÍBy"
lynčován kdyby sám gen Smith

jej byl nezachránil a nepomohl ma

k útěku Strojvedoucí na přímluvu
občanstva obávajícího se dálších

výstup propuštěn

lmmí V Mil

Po Mkolik rokd milí dmokrtA
vMifiU f íkřiai MiUiki Wía

ai Itprvé f minuli vol(4 "xtafili
se ibavíti Jich a ivolití opt vt-fin- n

r"pblíkánkott Vlak nyní

jí! o£inln odhaUní t nich! j i"

ia jvo la ai d#Mokratirká správa
okresu AMavdal v ni#m a Tam

many Nfr Vorakoa a lítkové

práce placeny byly rony troj- - a]
éfvf rnáobné a jiné podobní

Njnřjíf rada nařídila vylvtřovátif
a zakročí sojdn proti ivlndléfom

Arm44 tfamíatnaaýrh

Cozoyova armáda byla jak! a 14-li-
li

jtma zdravotními úřady g

telení vypovlzena 1 odtáhla aby
oblalíla nfjblilSÍ aousdy v Mary-la- n

la v Uyattsville
Do Hyattaville Md nastěhovala

se 13 t m Coieyho armáda neza-

městnaných avšak přijetí so strany
obyvatelstva nedostalo se jim
zrovna moo vřelého Ve městě
ihned utvořil ae dobrovolnický
sbor kterýž chce zahnati "armádu"

t města i kdyby prý tak násilím se

14ti mělo (lenDouglas požádán
by o náležitou výzbroj pro tento

dobrovolnický sbor občanů a srážka

prý ae očekává každou chvíli pakli
aledovníci Coxeye budou na tom

atáti aby jejich vůdcové zejména
Hrown v okolí mluvili Vojsko
gen Coxeyo zatím připravuje se k

utáboření se na delňí dobu a nejeví
ani dost malé chutě dáti sezahnati

Coxey jakž minule jsme sdělili
musel z ležení z Washingtonu se

kliditi c ohledů zdravotních i vy-

bral se a lidem svým do krásného

parku Littlo Spa zvaného u Hyatts-vill- e

Z Kawlins Wyo sděluje se ze

dne 13 t m že dráha U P roz-

hodla se že konečně učiní tomu

přítrž aby tak zvané "armády ne-

zaměstnaných" na západě stálo a
stále se tvořící mohly porušovat!

zákony tím že zde a onde vlaku se

zmocní a na Washington jedou
Ořady byly o tom uvědomění že

221 mužů pod vedením gen S L

Shelllera z Oregonu zmocnilo se

na lratl 0rgon Shor' Ubo vak- -

ixt 1 i 1 :n 1 ji!
na vlak jiný a tak dvakráte pře
stoupili zákony Spojených Států

Spolkový maršál Uankin sehnal si

ihned dosti výpomocných vsedl s

nimi na zvláštní vlak a pustil so za

armádou kteráž a Cokeville tábo-

rem se rozložila dozvěděvši se že

cesta její dále byla by marnou že

má býti za každou cenu na pochodu
svém zadržena a vůdcové její po-

trestáni Na druhý den však místo
očekávaného klidu so "vojsko"
zvedlo a ozbrojfo se klacky vzalo
maršálovi je zatknuvšímu vlak a

ujíždělo dále Pravidelné vojsko
z Fort RuhhcII bylo posláno za

nimi

Montanský oddíl armády neza-

městnaných jest první jenž ztrestán

jest soudně za ukradení vlaku Dne
14 tm byl vůdce Ilogan v Helena
Mont odsouzen na šest a druzí po
dvou měsících do vězení a sice:

strojvedoucí topič a 40 "kapitánů"
Do Seattle Wash přibylo dno

13 tm pět čet pěchoty 14ho pluku

t

olova ubylo o 50 tiníc ton v ceně 5

mil dol zintu uoyiu u v uic von

v cené 3 mil dol alumnia přibylo
o 50 tittío liber a niklu ubylo o 50

ze sta v prňmřru

Zpráva o atara oseni

Kvčtnová zpráva o stav a osení

vydaná vládním odborem ve Wah-ingtv'i- é

udává že ozicika jcHt 814

procenta oproti 807 procent před-

cházejícího mčsíce úbytek tudíž

58 procent Koku 1893 tou Že

dobou zaznamenáno bylo 753 pro
cent Promčr vo státu Ohio ob-ná- íí

90 procent Michigan 83

Indiána 90 Illinois 89 MUsouri

83 KanHas 75 Nebratika 59 a

Kalifornie 52 Dubnové počasí
mčlo velice příznivý výsledek na

osení čímž škody namnoze spAso-ben- é

v mčsíci březnu ponikud so

vyvážily V Kansasu a Nebrasce

mnohé Škody i s'ichm spftsobeny
jsou Žito jako ozimka rovněž
dosti utrpělo vzdor tomu vsak

prfimčr dnem 1 května obnáfif 907

oproti 944 Proměř ve státech
New Yorku 96 New Jersey 99

Michigan 91 Pennsylvania 90

procent Prflinřr ječmene jest 023

oproti' 00 roku minulého Pastviny
00 Proměř pokud bavlny se týče
obnášel dnem 1 května 810 oproti
853 a sico : Virginie 41 Sov

Karoliny 47 Jižní Karoliny 88

Ooorgie 80 Kloridy 95Alabamy
83 Mississippi 83 Louisiany 81

Texas 84 Arkansas 01 Tennessoe
65 Počasí nezastává jak vidno
bez vlivu

Z Honolulu

Zprávy 1 Honolulu do 3 května

praví žo volby zástupcll do ústavo- -

dárného sjezdu odbyly se pokojně
Králov8tí přívržeuoi neměli Žád-- J

í
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