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V Pullmřtov 4todii $fin mm V p4-t- k

prroviÍ a prvým řfflm k 11
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karnl přa Hi dívk i příbláailo
Při té (řllrlítoati doaln k vytrlno-u-
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ňlof Uui" t prá a

I prii au ulfřaj ťf vítány od atáv

kařft a jíi b rxlin iidikmí tu I

tam I kaiiiřfirm po tťicli loit#-n- Ti
bol dff přiř"iy v řto-- YariN

dva vozy dobytkt ni ribblfiié a ná-

kladní vlak drWiy Nortbwealcrn z

kolejí vyáinut V aol-ot- u latét-n-

bylo daUich 73 atávkářo proti nimi

vilkou porotou apolkovou obžaloba

ro kladrní při-kážc- dopravé poíto
vnf vri-icri- a

byt a vin lmi dáni pod

zárukou od iU IOoo obnáše-

jící V nedéli výdáno bylo provo
lání výkonným výborem unie zří-

zenců železničních k veřejnoati
amt-rick- é v kteréž tato žádá ae zi

apolup&Mobfiií v boji proti apolečno- -

ati 1 ulIrnaiiovC' a au-- tím že apa

cích vozů Pullrnanových používali
nebude — zkrátka a dobře poraduje
ae na obecenatvu zavedení vSeobee

ného bojkotu proti Pullmankám

Téhož dne vydáno americkou fedo

raci práce provolání k vtikercinn

organizovanému dilnictvu v nernž

tato ku abírkám ve propéch obha- -

jovaclho fondu obžalovaných vůdců

atávkarů ae vyzývá — V Kalifornii

až do nedéle nebyla povHecbná sítu

ace lepáí než v dnech minulých a a

Oakland náaledkein vzmáhajících ae

náiiilnoHtí byl dokonce mayor nucen

vydati proklamaci kterouž občan

atvu nařizováno co nejménč na uli

cích ae ukazovati a vřech výtržnoHtí

ho varovati V pátek započlo jedna-n- í

o tom za jakých podmínek Htávká

'1° práoo vrátili by au mohli a vy

hlídky na docílení arnlru značné

zlepHciiy obdržením telegramu od

předaody unie Dubne jimž míntní

uniu k vyjednávání a k odvolání

Hlávky opránéua když dráha uvolí

ae atávkafo bez výminky rpft do

práce přijmouti V aobotu fkutečnfi

také ve achůzi atávkářů jednohlaané
UMiitMcno Hlávku za ukončenou pro
hlártiti aniž by při tom jaké pod

mínky dráze kladeny byly Společ- -
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by btb a aiee Jaou to Carroll
l Wřijíbt komíř př4# Iyraaa
Trnmbiill i Chii ' bývalý a#ni-tn- r

apolkový a nyní ajd a ko-rič-n

Dan Maon bývalý výblř-č- i

c-l- a Nw Vorku

ÍUň i přNtlbsfalertt
Poalaiteo Meiktfjohn podal v pá-

tek v anímovné pualancft předlohu
kterál z út'l obntezani přiatého-vabutv- a

rnfti má a aiett docíleno
toho býti má uložením dané v ob

noai 100 nakaldéto přiatéhoval-c- e

do Souatátí přicházejícího Z

pttaobení zákona toho vyjmuti byli
by pouze tací přistěhovalci kteři

by aem vyzváni byli a jímž by ceata

příbuznými vyplacena byla příbu-

zný taký mu el by ale občanem

býti
Cyklon v Idaho

Z Hoíae Idaho oznámeno v so-

botu že okre Klk navřtíven byl
zhoubným cyklonem prvým to v

hiatorii Idaho Cyklon provázen
byi neobyčejné prudkým krupobi-
tím jímž tisíce kuxů dobytka hla-

vně ovcí k smrti utlučeno Místy
napadlo krup až do výáky 6 palců
Né'i olik osob bylo padajícími tro-

jkami poraněno a jen tomu že kra-

jina tamní pouze řídce oaazena jest
jeat co dékovali že počet obétí
vétňím nebyl — Zprávy o škodách

způsobených jsou velmi řídkými
au spojeni telegrafické přerušeno

bylo
Velký požár

Uirmingham Ala navštíveno

bylo v sobotu z rána požárem jímž
než utlumen byl za více jak tři
čtvrté milionu dolarů škod spůso-ben- o

Požár vznikl v Stowerově
obchodě s nábytkem a než hasiči na
místo se dostavili nálézala se jiZ
celá budova v jedinkém plameni a

než tomu zabránéno býti mohlo

rozšířily so plameny i přes ulici za-

chvátily hotel Caldwell nejvétSi to
a nejlépe zařízený hotel na celém

jihu Mimo budov tčehto zničen

byl požárem i velkoobchod a obuví

Perry Mason Shoe Co a několik ji-

ných menších budov — Má se za

to že požár spůsoben byl jiskrou
ze svétla elektrického odlétnavSí

Armáda nezau étnaných

V Alpena S D zmocnilo ae as

100 členů armády nezaměstnaných
nákladního vlaku dráhy Chicago
Milwaukee fc St Paul a když zří-

zenci a nimi vyjeti se zdráhali do
stali jednoduše natlučeno a s vlaku

byli zahnáni Dráha obrátila ae k

úřadům okresním o pomoc

Ten a3 sotva "doběhne"

Dcbs předseda unie železničních

dělníků navržen byl v pátek ve

schůzi dělnictva v Ogden's Grove
v Chicagu ca presidenta Spojených
Států co čekaneo strany dělnické
Schůze zúčastnilo se as IdOOO osob

a v přijatých rcsolucfch odsuzují ae

všechny staré strany politické a

předpovídá se vítězství alrany lidu
ve přilitích volbách jak státních

(tak i národních
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KniMlUn iilnlitl

l laaare 1 ť drlhy

správci konkursní podntaty V

Pacific draby uvařejnili v# ftvrtfk

vfkaz příjmu a vydání drhy té

i% niínío k vřttn výkatu t ho

ohnáaVI hrubý příjem v mřaďi tom

tV3Vl2l40 a vydáni 2IStf-V0i5- ll

tk U zůatal čiatý vflAlek

l733ia1ft col Jeat o 157011 H3

méně nel v témia mřolci roku mi-

nulého Za pít rnaluO končících
31 kvémem obnáiely příjmy

a vydání ♦l4S77li54
tak le zůatal přebytek #2301
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ť)klen v KfDturkj

Míatečko Wilmore Ky bylo v

noci pátku ia aobotu navíllveno

cyklonem a vétiina budov rozmete-

na Dvanáct oaob bylo padajícími
tronkami ranřno jedna arortelné

Na okolních farmách ap&aubeny

Škody reamírné neboť nejen že bu-

dovy rozmeteny ale i stromy z ko-

řene vyvráceny a veškera téméř

úroda zničena

1'oČet clopinrfl v SountáM

Dle zprávy cenaovního odboru

máme v Spojených Státech

obyvateli celkem 0240547
nebo li 15 procent cizozemců totiž

oaob v ciziní rodilých Na jed-

notlivé ataty připadá s toho počet
následovní:

Olkov 1'Mitlft- -

Hiáty pocui IlOYIlIlA

Mulini WIIIMI 7lNnw llainpNlilrn
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MHmmtihiiiMtMa aiMHi '7i:i7
Hlioiln IxlHiid
rciiiniMMlimt IKIIVH

Nw York
Nmw Jonn-- 1444 RCI
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MlMuourj za7wN4 mmm
North liMkoia
Honili Dakota 3iMHIM

NiliinHktt 1IMMII
KaiiNM I4'i7uwi w'
KciHiíťky lHÍMIIVrtí

Tinn'iMo ínnM Viďli
Alaliaiiia Ifii:ini7 17777

MlmHlii l'jtMain TUM

Uiulmmm 747

1ix IfialM
liklalioma 1174(1

Arkaniinai 14211

Montana lílJlW 4'lliM

Wyoinliia' KlíflA I4til:i
Colorado iVJW
Ni-- MiiXlko IMMII Uai
arlioiia fHlttill 1M7W5

Ilali anMoft MIH
a 47i 1471

llalio I74WI

WaaliiilKtoil liii:tiij uh(hia

Orciron :iii77 ř7H7
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NefitéaU v Hlórariiř

V Camegie-ov- č alévárnč ve

Homeatead Pa praáknul ve čtvr
tek kotel v némž 3300 uber rozta-

veného kovu ae nalézalo a čtyři
détnfci byli tímto smrtelné

if m '4ifc enlM hř Ilill
Jk liiámo M ival proti flňl
pMbM Mháťf a řtplikánII id k a a

u iimiIi# a hfr v# il!ii n#l
ari4l lah Jki n ř# I Kin

fi#it ip a i fiil aa pik l

Ulaa

Konfřfřňfil k"ml fbit anímo-vo- n

tulan tví-n-á k ď bodnuli o

rlfifiti 4a'mí niAt l píli k i

h'iM jik jm minulu jif rip
í lh Hlavní (Jediní Ir nll

jo lná a o ktrl demokrati mii
litl Mrnfh'ti aa ď-l- Iftotill ja

cl'i tit cikr llei a uhlí ! mo-

krala1 ia ání movny "iUnt nU
lajl n (o aby J4dn4 ibi nt tyťi
přudméty tiifbjlo vlak ďmokrail-ít- í

arnaUtři dovolují i poutu jn
fl h% tyto bylo v arrálu

ii mol ní no při]tl přfillnliy a la
tudll o cla na ty 1emHy tipu-tít- l

hcmoíion V# ítvrlfk proto
apotečná korniaa oinámila anmov-ná-

la abodnouti namal a

zvolena nová komínu koníerenCbí

1'reaident Cleveland o nimi jent
mámo le libuje a! v aoniacfcb

připravil opři jednu ve čtvrtek

Kdyl jednalo ae v anřmovnfi po-alanc-
ft

o tprávl konferenční komí-

ne oznámil poalanna WiUon ('oleu'
oelnl předlohy ku které e ale

nyní nezná) že obdržel aoukromý
dopia od preaidenta Clevelanda

kterýž mu ale president dovolil u

veřejnoat dáti a proto jej dal přečí-at- i

Týče ae ovíera otázky celní
rreaident vyzývá jím WiUona aby
naléhal n to aby atrana z&lala
vřrca táaadám avým aaplnilaavé
aliby jinak le bude po ní veta

(Jedná ae ran tedy více o atranu
než o lid a národ) Předloha cel-

ní jak upravena demokraty v icnitu
není prý demokratickou a přijmutí
téže bylo by zradou a hanbou mra-n- y

1'ředevafm domáhá iu demo-

kratická strana aurovincla KproSté-nýc- h

a to muaí být Clo na cukr s
ochranou cukerního troutu to prý
už není proti demokratické záaadfi

Daň z příjmu jeat prý nepravontf
ale nad tou ne muaí oko zamhouřit
vftči opravé celní

Ilepublikáné v 3orth Dakoté

odbývali Btátní avou konvenci ve

čtvrtek v Grand Forka za účelem

navržení čekancA pro veSkery úřady
atátní Za guvernéra navržen Itoger
Allen — Zvláňtním při výaledku
konvence jcat že ani jedinký t poli-tickéh-

ringu o némž ho myalelo
ž lÍHtek avňj Droaadí navržen ne-

byl
Utah atátem

Preaident Cleveland podepaal

' V 1 ~" —
avazku aiata přijímáno jm v úte-

rý před pul nocí a aice perem kte

réž obyvatelatvem území toho
zvláStfi k účeli tomu věnováno

bylo Náaadka pera zhotovena jeat
ze zlata a atříbra v poméru 10 ku

] čTií SíiiJJitMií obyvatelatva
vzhledem k otázce penéžní znizor- -

néno býtt má Náaadka i pero
toto uloženy budou v kapitolu no

vého atátu co vzácná památka hi- -

atorická

Pro arrebovanuat atitnl

Zákonodáratvo atátu MÍHaiaMippí

přijalo v poaledním avém laaedánf
zákon jímž guvernér pokladník a

auditor oprávnčni k vydání 1500

dolarových dluhopisů atátních do

obnoau t'200000 čímž ponřiní kri-a- i

v atátu tom odpomoženo býti
roélo a dluhopiay ony mfato penéz

papírových po celém atátu zauj-

mout! méli V aouhlaae ae záko-

nem tím objednány dluhopiay ty u

jedné L louiaké Hrmy aotva ie
jich ale za $50000 dohotoveno

bylo obdržel guvernér Stone te- -

ll liiirlfill N'H Uma hutni l
( aJk I limb ijf ft fiAm

minim

IVE ZPRÁVY DOMACi

l"lltffW
1 Walft(taa

Hfiřfnoiffi po!anrŮ y pondělí
V%l 13$ proti a7 IUftm itrc
f ftlrtn nrhlHj aa zakfo- -

I vlády ve atrajku Pk jd- -

o o hankrotnfm zákonu —

t dolto V h!ován( z4koni

tďijat 137 trotl el hlňm
'ie Plři-l- íj jednáno o itlťiito- -
V:h týkkjfcfch m iMinií vojen- -

ho
'

čtvrUk předložila y aněmo- -

poalancfl konferenci komité
4vu ivoo ! nemul ahoď

Iti a členy aenátem ! nými
Ftneo Wilson zároveň přdlolil
V A J!
n f v němž tento inlluv aby

jmovnapoal od Y'ílMtnv před
(V neustupovala P tell de--

mezi kterou! káral K l d-

ebaty že před 'ttyřmi let) I orli- -

nic pro svobodu debtiy nd nyní
liemožné obmezují i)

1 1 zdráva
!ata ft konfcecnl vlr nový
len — V pátek byl v aiřmovně
l klidný Aii půl tučni předloh
'ato bel odporu a jerti-á- )ak o

dIoze na opravu úty dle

vé by byli voleni genátori pří-j- o

blaHOvánt voličů — V -- obotu

předloha tato přijata 117 pro- -

1 hlasům Tél přijal předlo--

Uby utátu West Virginii oavrá- -

i byla přímá válečná daň ulože-ákone-

te dne 6 urpna 1601

Henátu přijaty v pondčlí
M dva roipoíty totiž pro po

ttrn Ditríct fi1umhia 1'nk
hnáno o rozpočtu pro odbor ho- -

hťký — V úterý pokračováno
ání o tómío rotpočtu a k na-- l

sen Ilansbrouť-h-a vložena do

M položka 1 milion na hubení

Íláku
runkého Dvfi předlohy
profily a nice jedna po

jící Křížení moHtu přen Mímmi- -

pi u Diibuqu a druhá povol u- -

tnovu vymřření okrenft Grant a

cKer v iNcuríHco —- vomreau
ano o rozpočtu pro potřeby
Anaké a debatováno hlavi5 o

CO $1095000 ku podpoře
indiánských udržovaných na

Irvacích rannými církvemi
hlav-latolick-

V týž den přijata
W a a

iona aby ve matech pro ktero
í rákon o potemefeh auchopar-- ?

vyhraženo bylo po milionu
i v každém které by prodávaly
Jn akutečným ©Nadníkftm v ma- -

rotmřrech
aenátu otnárail ve čtvrtek Hená--

Voorheea ncahodu korerečnf
iise o celním lákoní a tátežitoxl
atím na at&l pololena Pak

' i jnuauo ume o rozpočtu pro noire

VjdiánMkó a přijata o]rava aby
ínké (koly pro In liány po
i!u nahražovány byly řkolami

ílnfmi Kozpočet kont-Sn-
po

iích opravách přijat — V páv

í předeviata předloha c-l- a by-- V

debaty patrno že aen&oři cítí
Vil i ca uraženými a pokořenými
sem preaidentovým kt rý v

předeálý čten byl v Kiiřuiovnč

aneft Senátor Ilill dávný od

9 preaídentQV Činil výminku a
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nowt po obdržení zprávy o rozhodnu-l- í

tomto jirohlÚMÍb že z řad alávká

'° VoaM tolik do práce jich veatne

kolia k doplnční uiíat jich potřebo-

vali bude a jeáté že vezme je zpčt
pouze co Jednotlivce a ne co 6leny
unie zřízenců železničních Ivn?dý

kdož na dále u dráhy Southern Paci

Ho bude chtít pracovati muaí prý

nyní stvrdili přísahou žc členem

žádné unie nebí Že po dobu 5 roku

k žádné unii défnlcké ae nepřuH a

že pokud vůbec zaměstnán u S"
Pacilio dráhy bude členem žádné

podobné organiaace ho neatane —--

Podobné jako v Kalifornii skonči-

la i stávka v llammond Ind a St
Louia kdež uniemi odhlasováno

atávkn odvolali a za každých podmí-
nek do práce se vrátiti V tm led

nřjnfm rnčaié učinila dráha Miaaouri

Pacitlo totéž co Southern Pacilio v


