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J Kdo tiiytl by ni 1 po íirnlu-vác- h

v Culiimbu CMtío vůdci vía-oboč-

ntivky mjjitely dolů na-

stal jíl klid a horníci 1 vrátili se

do práe mýlil by ss vlíco N

opak na níklerých mNtech jest vcli
ká iiepkojenost s prací fldci vy
konanou a stávkáli nechll ustali ve

nlávce a náiilnoilei h Tak v Mount

Olivě IIKnois počínili si nÚAUl
dne 171 m velice vyzývaví snall-c- o

so saUviti dopravu neuniovými

dělníky dobytého uhlí Maršál a

výpomocnými zakročil a níkolik

slávkářŮ zatkl mime! je však rozlí

cenému davu piiNtiti a nám no svým
lidem utéci Na lá lost šerifa byla
lam ponlána milice

I Stávkáři z vítiiny Slováci již
v tíchto dnech pohnáni byli v

Uniontownu Pa přel soud pro
výtržnosti a shromažďování so u

Slickle líollow byli z obžaloby pro-

puštěni

I Veškeří kotláři na jatkách v

Chicagu odebrali se dno 18 t ro

na stávku

I Dle vyjádření se předsedy jed-

noty hornických unií Johna Mo

IJridca vrátí se horníci v Ilocking

Valley šmahem do práce Horníci
v Sunday Creek a Jackson neupo-

slechnou však vůdců svých Také

horníci v Massilion a v jiných obvo-

dech státu Ohio do práce se ještě
nevrátí V Západní Pennsylvanii
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NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
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V nnřmovní ponlancft vk-c-o no

leJninl krokf-- blcmýlJfro
iiondžlí nio kloudného nevykonáno
— V úterý povoleno $100000 na

'iříiení útulku pro lUró vjuloulilco
řernoÍNkó a jclnano opít o předlo
te pro i)Otřeby índi&riHko — Ve

středa bylo opít judn&nf tieplod

ným
Ve čtvrtek přijata ve unfmovnC

poulanoft poloJka k roipootu pro

potřeby indiAriHké povolující $5000

na třízení artóinkých Htudní v l ine

Itidge RoHebud a Standin' Rock

jodnatoldtvícl) NAvrli aby na

nektiřHkó Školy indiinskó nebylo
ciSebo povoleno propadl — V pa-

tek brala debata klidný proběh a v

aobotu rozpočet přijat
V sonáta počalo v pondělí jed-

naní o článku vztahujícím ne na

vína a lihoviny v celním zákone a

článek proSel v zp&HobS jak o ním
unneSeno bylo demokratickým kau-kuse- m

Tak předou vzat článek o

bavlní a bavlníním zboží lnu a

jutí a fimahem přijaty V úterý

předttevzat článek o vlno a Henator

Teffcr (populiHta) i Kannan navr-

hoval aby na vlnu HrHť velbloudí

atp ponecháno bylo clo a nice ani

poUviSní co je nyní Pak vrátil

oe Menát k položce o brejlích a opti-

ckých nántroju a nonator Iloar při-

mlouval se o podržení cla nynijňí-h- o

dovozuje že by změnou byl

prarnyhl dotýčný zde zabit Při-

pomínal demokratům žo když při-

slíbili nnížiti clo na výrobky ttlibo-va- lí

zároveft úplně odntraniti clo

na rudu uhlí dříví a jiné mirovi-n- y

a neočekávalo ho žo znovu uvalí

clo naeukr Teď alo chtí nnižova-t- i

clo no výrobky ale clo na rudu

uhlí a jiné nuroviny ponechali —

Ve atřodu přijato bylo unneScní

aby president podal nenátu zprávu
sda-l- i záatupoi nčkterých vlád dali

nějakého projevu vftči obmýšleným
rotaliačuím zákonům totiž zvýšení
cla na níktcró předmčty i jintýcb
zemí Pak pokračováno v debatč

o clu i vlny
Hherman Du Uoii Stewart

llannbrouub Shoup Mitchell a

Fry mluvili pro podržení cla na

vlnu
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kvltna končících mfiících U5

3''I5I Vývoz mouky obnáší v

ktí lnu I06ffl:ii 9 v 1 1 mínících

bílícího ÚMního roku I'i1!07
fo a o ♦i0(iolooo mine m-ll- i ro

ku minttlího — V míníci kvílnu

bylo vyveleno hovťzího i vepřové
ho dobytka z $ 1 50 1 17 Jl a

jedenácti tučnících za I'f)7 187 1 1

dolaru
vAloté a katolíci

7 Chicaga sdí-Iojes- ze dno 1S t
m žo dojde tam ncjnpíšo k tuhému

sporu mezi Švédy % katolíky Pra
ví se žo v posledních letech zastře

leno aneb postřeleno bylo irskými
policisty níkolik Švédů Marné

bylo dovolávání so spravedlnosti
marné úsilí SvédA aby policisté

byli pohnáni před soud Z toho

veliký nastat rozruch a konečné

Švédové so zvedli a jako jeden muž

přispívají k fondu jeťoŽ použiti so

má proti odstranční katolíku Irča
na z řad policie chica"Mké Švédů

jest v Chicagu as U0000 a vojna ta

to v míru mfiže míti divných tiá

sledků
1'ekni úředníci

Dno 10 t m panoval v Hunting
Ion West Virginia značný rozruch
u příležitosti předvoleb Krátce

když volební budky byly otevřeny

počal spolkový maršál Vinton so

svými výpomocnými agitovali pro

legislativní kandidáty zejména o

znovuzvolení senátora Candena po

čujo To dopálilo ty již pracovali
na prospfoh bývalého guvernéra
Wilsona do senátu a záhy nastaly

rvačky Maršál Vinton počínal si

jako divoch Rylo tudíž generál
ním návladnfmo do Washingtonu

telegrafováno aby za v čas upozor
nil úředníky své co so nesluní

jinak žo si občanstvo nijak samo

pomůže
Nemohou mu nomocl

Polák Kizminnki občan ameri

cký o némŽ jsme nedávno sdělili
žo byl po návratu do ruského Pol

ska zatčen a na Sibiř odvežen a že

činí so kroky u vlády aby o vydá
ní jeho zakročili a že vzhledem k

tomu podán byl v kongresu návrh

na zrušení naší smlouvy a Huškem

bude asi muset trest svflj si odbýti
Sdélujo so nyní z Washingtonu že

nebude Izo ničeho pro nČho učinit

jelikož nemáme s RuHkem žádnou

smlouvu naturalisační tak žo Ru

sku netřeba uznávat práva občana

naturalisovaného Kizminski prý
súčastnil se povstání polského roku

1803 a pak prchl do Ameriky
Dle zákona ruských prý již provi
nil so tím že bez povolení se vy

ntéhoval a na to lo zdo obeanstv

dosáhl prý Rusko ohledu bráti no

potřebuje
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proí ent

Vyířtřotánf ipUtnontl intira
při jednání o cla na rukr a Jprktilo
vání a akciemi cukrrnlho trtMlu

vleče e den nr dno 1'řcln'dí
trunta llavfmcyer vídiil le při
minulé volb prenidcntuké přiopf-va- l

trnut k vob bnfm uťclom a nice

prý v demokratických státech de-

mokratem a v republikánských
t'hUI povfdfti mno-

ho li al nahlédne do knih pak no

alo poradil a právníkem a odepřel
Doznal že byl ve Wanhingtonu a

působil tu v zájmu truntu Mnozí

senátoři byli vyslýcháni alo popí-

rali Srnahom že by byli spekulova-
li s akciemi trustu

Zntvn Jmenován

V Topeka Kannas zahájen byl
dne 13 t m státní sjezd populistu
Předseda státního výboru John V

Rricdenthal byl znovu zvolen

Výbor resoluční podal svou zpiávu
a schválil omažnké prohlášení zá

sad populistickó strany Správč
státu a guvernérovi Lewelliniíovi
dostalo so nemalé pochvaly a

schváleni veškeré posobnosti jeho
Právo hlasovací žen vyvolalo tu-

hou debatu zpráva menšiny odpo-

ručila aby strana trvala na propůj-

čení rovných práv všem bez rozdí-

lu pohlaví i přičinila se o přijmutí
dodatku ve smyslu tom k ústavé

Zpráva menšiny prošla 311) hlasy
proti 208 a ženská emancipace ve

státu Kansasu muže zaznamenati
so strany populistu opčt jedno ví-tčz-

ví RohoIuco proti lajné orga-nisa-

A P A předložena a schvá-

lena jednohlasné načež přešlo so k

neminacím (Jeorge W Clarke

výpomocný generálního návladního

byl jmenován soudcem hned při
prvém balotú Guvernér Lowell-in- g

byl znovujmenován a sico akla-mačn- č

1) I Purbock ze Shawnee
okresu jmenován jest pro úřad

James V Amis z

okresu Hmith tajemníkem státním
Van 1J Prather státním auditorem
W Ií Biddle státním pokladní-
kem John T Mule generálním
návladním II N (Saines superin-
tendentem vo státním ústavo pro

ohoromyilré a W II Ilarris kon

gresníkem at large Všichni ti za-

stávají ony úřady v dobo přítomné
a jmenování jejich stalo so akla-mačn- é

Demokrattr ká konvence

Dne 12 t m odbývala se v Hať

téry I v Chicagu demokratická
konvence okresní a jmenováni jsou
následující kandidáti pro různé

úřady: Za šerifa jmenován Frank
S Poabody okresní pokladník
Theo Oehne okresní klerk Iloger
Hullivao probátnf klerk James J
{CJray klerk trestního soudu J C

ki b rr-f- ' iVUmi řřmry hf
Za k'i fií I

Hfftat h

'pnlf!i f lekali

V Jmilhi N D atbája
byla dft 1 1 I w k')řic# popři-

-

ita Ualtřř Mni l krpíi ťm
jmofiotán }t !' k'inrci akl

rmin (Jívi-rn- r řh'rtři'l4 o- -

iniffiil nn( kin li liť-i- pro

K I Wallc# jn#i jmnov4n
Nlaii I jmanotán pro

úř-- ! mítto-gu-

rriř 1'lfltti tajemník titaf-h- o

a A W Pirtfř auditorem

PpdilAícnl iávl chvatujff plit-form- u

přijatou roku li!'j v Omaie

vyttlovnjn na volné a iiijtk obrně

aené raťié atříbra a zl ita v pmřru
jako l'i ku I a vyd4ní bankovek

kontrolovaných zct la vládou a to

na tak dlouho a! by výdej tíchto

ďi'lil ♦'i)0 na každou hlavu oby
vateUtva Dále odporučtijo ne še

trnost vo všech odborech státní

správy přejmutí vo nprávu vládní

všech telegrafů a železnic odporu-čuj- o

so initiativa a referendum

jímž so lidu přímo ponkytujo právo

předkládali zákony a vetovali je
V přijatých resolucích vyslovili so

populislé na prospčch rovného

práva hlasovacího žen a proti to-

mu aby odvolán byl nynéjší zákon

prohibiční jakož i aby na spe-

kulaci s farmarxkými plodinami
na spekulanty uvalena byla přimě-
řená daň

Mrarnont v llut Sprint'

Z Hot Springs S I) sdčlujo so

ze dno 15 t m žo zatčeni tam

byli dva hráči zu řemesla Latma-baug- h

a jintý Siieldon a sico na ob-

vinění žo svádíli dívky sotva dět-

ským střevíčkům odrostlé k činům

nepěkným Rližším vyšetřováním
so zjistilo žo nodospčlé dcerušky z

rodin vážených uvedeny byly na

scestí a tak má Ilot Springs sensa-c- i

kteréž mu ani Chicago nemusí

ávidít

Anarchisté ve Washingtone

Z New Yorku ze dno 18 t m

sdčlujuse žo anarchisté rozpřodli
síté své až do Wanbingtonu kdež

od jisté doby pilné prý o tom praco-

vali jak vyhodili kapitol a s ním

celou řadu veřejných budov do po-včt- ří

Spiknutí to objeveno bylo

prý již před několika týdny a úřady
od té doby prý byli bdčlejšími
Praví so žo budovy vládní mčly být

vyhozeny dynamitem do povčtří

právé tou dobou kdy Coxeyova ar-

máda táhla ku kapitolu Od té do-

by odbývali anarchisté stálé pora-

dy avšak nikdo nepřekročili mezí

a tak policie nemohla prý jošté iti

Dělnické zprávy

I Siuírčl výbor sestávající z

předsedy bursy (l W Iloyda
státu Illinois J (}

(lilia a rov M F Alexandra podal
dno 15 t m zprávu svou ve Bporu
zřízenců dráhy Mobilo a Ohio

Strojvoloucí přijali snížení mzdy o

8% na pít měsíců počínaje kvčt
nem s tím dorozuméuím žo spo-

lečnost pak opčt itaré bude platili
mzdy Topiči přijali rovnéž sráž-

ku a sico oni smírem jižním od

Cairo počíná dnem 1 červnem na

šest mřsleů druzí od 1 června na

12 mčsíců Smírčí výbor rozhodl

počnou stávkáři pracovati v těchto

dnech vyjímajo na několika men- -

ších místech kde majitclovó dolů [

nechtí platit mzdu v Columbus O

ujednanou V Indiána horníci při- - it

jali úmluvy a vrátí se nejspíšo do f

práce Ve státu Illinois však jest
nespokojenost úplná a bude třeba 1

vynaložení všoch sil aby zjodnalo
''

(

se nějakého dohodnutí tak aby V

stávkáři do práce so vrátili mohli -

Všudo jindo prý z většiny podvolili f

se stávkáři tomu co za panujících

pomčrft bylo lzo dosíci

í V Massilion Ohio učinili stáv- -
f

i

káři horníci útok na milici a s

houští na ní stříloli Milice střel- - y

bu opětovala Nikdo však nebyl :

zatčen ani poraněn V okolí Canol V

Dover Ohio oproti tomu nastal již ř

úplný klid a milice asi záhy pošlá- -
"

na bude domů Podobné zprávy

došly i z Hellaire Ohio a okolí Co- -

lumbus ' í

l Dle posledních zpráv započali t--
v

Pennsylvanii uhlokopovó v mno- -

ha místveh pracovati v pondělí ačí
ne všeobecně V uholné pánvi po- -

" "

dél L L t W dráhy též v okolí
j

La Sallo Oglesby a Ieru odepřeli "

uhlokopové pracovati Z Cincin-r- J

nati so sděluje žo chicagští maji-- í '
teló skladů uhelných vyslali své'

jednatele mezi uhlíře a vybízí je

aby sodo práce nevraceli i chtí ítt-'- t

ba #100000 na to obětovali abyk '
'

mohli udrželi ceny uhlí j

ť


