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pena Uvltiol domA v sobotu t v

naděli velice vfeU Program no-díl-

vydařil se znamenitá celá
slavnost byla vlkolrpá Hyto

přítomno více jak lisío osob Slav
nostní řeč redaktora o ruinu Aidu
Č 8 1 S bratra Václava Snajdra

přijata byla a velikou pochvalou
Uspořádaná sbírka ve prosPÍch
Ústřední Matieo Školské vynesla
♦52 — U večer byla společná ta
bule zástupců a hostu a ples V

pondéll společný výlet po řeco

Mississippi do Montesano Springs
po lodi účastenství značné
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I'ro srrfhovaaoNt státní

Právní výbor snčmovny poslán
cft odporučil počátkem týdne snč

movnč přijetí předlohy kterouž
zkrácena má právomocnost soudu

spolkových v případech v nichž o

neposlušnost k soudům se strany
ú- -

faunfkň státnfoh okresních nel

mčstských se jedná Již v několi
ka případech uznáni byli úřadníci
tito soudem spolkovým vinnými
nevážnosti k soudu an odmítli
uložiti neb vybfrati zvláštní daň
uloženou neb nařízenou soudem

spolkovým za účelun krytí rozsud-
ku proti okresftm neb mčstftm vy

daných byf by si bývali hájili tím
že uložení dan í tčch se zákony
státu dotyčného so nesrovnává
Včtšina výboru tvrdí že předlohou
tou zabránčno bytí má soud&m

spolkovým přestupování a porušo-
vání zákonu jednotlivých státu an
v mnoha státech jest ústavní opa-
tření jak velký dlnh úřadníky
učinčn býti mflže aniž by občan
stvo o souhlas tázáno býti muselo

tudíž rozsudek na obnos včtŠÍ
než jaký ústavou povolován jest od

soudil státních dostán býti nemaže
tak Že v případech podobných sou

dy spolkové o zakročení žádány
bývají — Menšina výbora kteráž

odporučuje zavržení předlohy pro-hlasuj-
e

to za krok nevlastenecký
jímž zasazena býti má prudká rána

našemu zřízení vládnímu a jfniž
soudy spolkové zbaveny býti mají
práva rozsudky své provádčti

Pohana americké vlujhy

Chicagské ranní listy ze dne 1

června přinášejí zprávu o urážce
amerického praporu laká se mu

stala v jednom polském hostinci na
Noble ulici v Chicagu V hostin
ci tomto so rekrutují "vojá-n-

"

pro
polskou setninu Coxey ovy armády
a v den zdobení hrobu kdy všickni

praví Američané oslavovali pruho-
vaný prapor vystrčili Coxey-ist- é

ušpiněný prapor americký i okna
pod nějž přivčsili nápia: "Pod
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ku mt y a nyní es budu o ň

artělu ký tik opt h kal il příteli
toll otírat Takovíto počín4ní
CoXey iitů jet Demjslné Ame-

rický prapor za bídu nemnl ejdí
to 1 si zvolili při volliá' h špatné
úřadníky Kdyby místo hfsmyil-nýc- h

demonstrací si koho hlodeti

mají do úřadu volit a nenechali si

za sklenici piva prodat nemusili by

pak bědovat nad bídou

I lrMoro muttenm

Minulé solofy bylo Fieldovo
kolumbické museum v Chicagu
odevzdáno veřejnosti Toto mu

seum jest to nejvřtíí v Americe
Slavnost byla jednoduchou a krát
kou Přítomno bylo něoo přes ti
sío osob a filavním řečníkem byl
Kev (Junsaules Hlavním uč

lem musea jest zvččnili památku
světové výstavy

JioTÓ poštovní jHMikázkj

Dne 1 července bude zastaveno

vydávání poštovních not (Poslal
Notes) a zmčnčn celý syntem poš
tovních poukázek Místo nyněj
ších Money Orders budou se vydá-vat- i

jiné podobné expresním ale
včtšf TéŽ bude za nč jiná sazba
Do $250 budou státi 3 centy do 5

dol 5 centu do 10 dolarů 8 centu
do 20 dolaru 10 centu do 30 dol
12c do 40 dol 15 centft do CO dol
20 centu do 75 dolaru 25 centů do
100 dolarů 35 centft Na poštách
kde se až posud vydávaly Postál
Notes ale ne Money Orders budou
se vydávali nové Money Orders
do obnosu #500 ale nebudou so

žádné vypláceti
Pokousán myší

Před desíti dny byl smírčí soud-

ce a vynikající farmer Melvillo

(ílove v ÍTUthrie Oklahoma po-

kousán od velké krysy ve své sýp
ce Myš se mu zakousla do nrstu a

spftsobila mu jen nepatrné pofanč- -

ní a sotva kapka krve vytekla Za
dva dny onemocněl a nyní jest zu-

řivým šílencem Lékaři so vyjá-
dřili že trpí vzteklinou nakaziv
se od krysy Manželka jeho jest
též následkem toho pološílená a
všichni sousedé z okolí jo musejí
hlídat

Dělnické zprávy

t V liouse Colo se vrátilo přes
sto horníků do práce
í Přes šest set stávkujících uhlo- -

kopů ve Walsenburgu Colo se
sebralo minulý pátek a táhlo k
několika dolům kdo so doud pra- -

a

covalo aby přinutili pracující dŽl

niky k zastavení práce Doly pak
obsazeny stráží

t Asi hodinu po půl noci připlí
žilo se oddělení stávkujících horní
ků poblíže obvdlí černošských
skébft u dolu číslo 4fl hl2e Maeon
Mo a vypálili na nč asi 40 ran

Stráže hned opětovaly palbu v stra--
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{ Stikujfr l horníci v Missourl

imociiili s vlaku rta driie Alchl-so- n

Topcka ti Stnta l'é několik

mil jilně od St Joseph Mo a pro-blií- li

le jej naydjí dokud ne

budou domů doveJerii Výpomocný
maršál Spojených Států so vydal
na místo nepokoje a pakli jej nevy-

dají po dobrém je se co obivat
váíiiých následků

'A Colurobus O sděluje ae le
všeobecná stávka horníků chýlí se

poznenáhlu ku konci Předseda
hornické jednoty Mcliride dostává

telegramy od mnohých majitelů
dolit keřl zdráhali se až dosud

žádané rnzdy stávkářfim povolit
aby jen stávka byla ukončená Jen
menšina prý již vzdoruje Majite-
lovi dolů v Pittsburgu a Ohio od-

bývali poradu na níž so usnesli že

budou platit v Pennsylvanii C9

centů a v Ohio 00 Slávkáři Žáda-

jí pro Pennsylvanii 79 ctů a Ohio
70 ctů Později odhlaiovali maji-

telově 75 ctů od tuny dobytého
uhlí v Pennsylvanii a 65 centů v

Ohio Jiní chtí platit 79 centů
ale neuznávají unii Ve vyjedná-
vání se pokračuje Zatím stávka
trvá dále a na některých místech

opět došlo k výtržnostem V oko-l- í

Connesville Pa byl celkem klid

v týdnu minulém Slávkáři dali
zatknouti několik výpomocoých Še-

rifa již zastřelili Slováka Galatku a

dolďStichle Ilollow když slávkáři
tam přišli v průvodu aby neuniové

přiměli k opuštění práce V Iowě

stávka celkem klidného má prů-

běhu V Cripple Creek Colo

připravovali sestávkáři pro případ
Že by šerif chtčl učiniti na ně

útok aneb guvernér Waite povolal
milici Až dosud učiniti so tak

zdráhal V Leavenworth Kana

odbývali dne 31 května občané
schůzi v níž slíbena ochrana všem

horníkům již do práce se odebeřou

a pomohou nastalý nodostatek uhlí

odslraniti

J Do dolů v Pennsylvanii jsou
houfně přiváženi Černoši z 'jihu a

západu aby zaujali místa stávkářů
Do Scottdale bylo v sobotu přiveže-n- o

5(58 mužů v sedmi dobytčích
vozech Italský jednatel který je
sem přivezl byl přepaden slávkáři

a děseč zmlácen Majitelé dolů

chtí za každou cenu uhlí dobývati
však se stávkáři se shodnout

nechtí

Smírčí soud v Denver Colo

guvernér Waito za horníky a dva

jiní členové za majitele dolů vyří-

dil dne 5 června otázku velké stáv-

ky v okrcu El Pao a sice na pro-

spěch stávkařů Tito ďosáhli 8ho-din- nó

doby pracovní a t3 denního
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Armády nezamř tDaných
_i t r 11 t

Armaaa jeny-ti-
o

poetem &n

1100 přibyla v pondělí do Saint
Louih a doHtalo se jí tam alušného
uvítání O vydržování armády o

čau pobytu v Ul Louis jest delni

ckými uniemi postaráno — Ve

středu armáda Kelley-h- o se roz

dvojila a sice opustily jej právé ty
nejutarží čety jel s ním až se
Sacramento Cal cestu prodělali
Celkem odtrhlo ee od Kelley-h- o přt
setnin a ty nyní potáhnou na Wash

mgton zcela jinou cestou Cesty
jejich budou tedy sice rozličné cíl
bude ale týž

V Denver shromážděno bylo v

úterý 575 členu armády nezaměst-

naných t čehož vřtSina od samého

pobřoží tichomořslóho přišla a 40

dnú se lil na cestě nalézala Mřh
Bebou dosti potravin pro nejbliž- -

sích několik dnú
"Oenerál" Kelly opustil se svým

"loďstvem" ht Louis minulý pá- -

tek Než víak se dostal pryč mél

jeňté mnoho nesnází so svým "plu
kovníkem" speodem který se znač-

nou částí mužstva mu již v Des
Mai nesvypovčdřl poMluSnost čas
ně ráno minulý pátek Kelly nechal

dopraviti vSecky zásoby na lodé a

nechaje Speeda s mužstvém spáti
vydal se na dalňí plavbu Chtél
však s sebfcu vzlti též loď a nemoc-

nými však bylo tam nékolik lidí
'Speedo-vých tak so jim to nezdaří
n M lUK irn„v i"uévh --u?iwiijr yuu
nalézalo asi 100 lidí Speedovvoh
Lfr se

vzati s sebou Uprostřed řeky
víak přeříili náhle provazy jimiž
byly lodč jejich k ostatním přivá
zány a zaměřili ku břehu illinois
skému vzavše sebou zase asi 50

lidí Kelly ových které však vvsadi- -

li zde na břeh Těmto te podařilo
doatAti n nulnU irirna:— — — — — — r v m ' 1 "

pojiví seopei ku jveiiy-m- u Kelly
lískal v Saint Louis asi 200 rekruto

jSpeed tamýští prodati své lodí a
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V nemotní polců předlolil
poidííl i'i(iio rodiny

ťolutovy odpovídají r uarit-ÍA- '

f anlmovti vzhledem k úmrtí

tlio přijata ! t#i Wnotiu byl
4Ielitietetfi Mt C tumlu ~~ V'
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i„ii a : f i 7
ivuiuii1 u luncui ulili' li iau- -

ovky V pitck přijata předloha
enitu povolujíc! vyplacení ni- -

rad na ktorých moinarodnl
míríí Nond v t&lelitohtt tlen& v

"oři lleringově usněni Návrh

Hntření aby ho Ilunku dala íonti-řníč-

výpovfď na truSení nmlou-- y

vcspolnó byl odk&zin komini

ro tálcžitoNt raliranictió Ontatek

lne tráven dáUí debatou o zruíenl
nS na bankovky — V sobotu
ovHtala debata o návrhu (Joldzicra

(íliinois aby vyšetřeno bylo řda- -

Hprávní rada Vanbingtonu Hníži- -

umidy dÉlníkftm Canuon navr- -

íoval aby vyitetřování roíšfřeno

ylo na vládní larař-Mtuanc- e ale to

lÉiiKkrate nechtěli 1'ak jednáno

přt o předloze na zniHení dano na

inkovkv
Senát ztrávil v pondělí 8 hodin

ebatou o cle na dříví Hlavním
'cníkem toho dno byl Waluh t
'a — V úterý předsevzato v ranní

Jodiné jednání o zprávě vyíetřova
i Komise o pokusu poapiaceni
vínatoru a sen llill vytýkal členům
t :„„ -- x : „ii-J- í „ „ -

jry %mé o jichž úplatnosti po- -

Csti kolují a prou naléhají na

Ipravodaje aby jim vyzradili zdro- -

zpráv svřřených jim a přípovědí
chování týchž v tajnosti
Ve čtvrtek podán byl senátorem

''urpie návrh na zrušení obapolné
mlouvy s Huškem Ohlední

Mavajska oylo přijato usnesení

by ponecháno bylo sobe samému a

o Spojené Státy tam nijakým
násobeni nezakročí a zakročení— —r_
inó vlády považovaly by za krok

rtř&ttdHké UsneHcní to břiiato

eunouianne j tan sKouciia nu- -

řastná havajská politika pánč
o i i- --
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U Vrchní pestmistr IJissell tak!
Uko všichni Členově kabinetu do--

Vý přítel nobopolA zaslal před
Viseovi od komise pio mezistátní
bchod dopis v némž vvkládá své

0

uvuu mu mumiiii b um

y telegrafy přišly ve uprávu
to?

platu


