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I'fil poláry řáll v iníný(--

roimffrch v okolí Mmdtílle Va

Jen nadlidikínm nam4h4tif velké-rth- o

tímíř obtantva se podařilo
mritťčko před tkáfoci hránitl

neboť plameny límř až k samému
městečku roiSlřily — ToteJ

platí i o okolí Connantville v téml
okresu kdež značný počet osadní-
ku lesními poláry o veškerý májo
tek připraven b)l

Mensu se opíjet
Soudce líellinger rozkodnul v

úterý v Portland Ore v obvod

ním soudé spolkovém že Indiáni-kteř- í

pozemky jednotlivě si zabrali
více dozoru odboru záležitostí indi-

ánských nepodléhají an tím veške-

rých práv občanských nabyli a tu-

díž právě tak jako každý jiný Ame
rikán lihoviny požívati smí Roz-

hodnutí toto vydáno bylo v případu
ilawkese a Kd Cbiua kteří byli
obžalováni z nerákonnitého prode-

je lihovin Indiánům a následkem

jeho byli tak a obžaloby propu-
štěni

1'rotl anarehlstfim
Senátem spolkovým přijata byla

v úterý předloha kterouž anarchi-

stům pobyt v Soustátí nemožným
učiněn býti má a jelikož se jí i

schválení odboru státního i poklad-
ního dostalo zajisté že i sněmov-

nou poslanou přijata bude Před-

lohou touto zapovídá se připuštění
kteréhokoliv cizozemského anar

chisty na břeh americký leč by týž
utečencem politickým byl Když
osoba z anarchistou podezřelá k

břehům americkým by připlula
odbor pokladniční má k vyšetření
toho oprávněn býti a když by to

dokázáno bylo tu osoba ona poslá
na býti má tam odkud byla přišla
Zároveň zákonem tím dáváno lest
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vludé spolkové právo ustanoviti

pro jednotlivé přístavy cizozemské
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'kýmkoliv (ANobim tni£t-- Iva

sbdí Šátky rnřly by apoA po pfil

joamy vyvařeny oyti nei praním
h ne lapocne Onoba idrava ne

yia by nikdy ne Houchctinafem

flje mlstnoHti upáti — Nejhlav

jžím pravidLm k labrinřní mou

'tin mílo by býti aby hler ni

{ Je prý v tom Sviudl

LPora!ený populintický Stkanec

ř!vernérBtví v Alabamř Kolb vy
I ttábodlouhó provolání k vtřci

fti v němí praví in tvolenl de

mokrata OatťHe docíleno bylo tími
tu£2(m! :„! 11 z:

Mb&ch spáchány bvly Strana

pulÍ8t(l obdržt-l- a rrv dle víro

ladných tpráv v £ t u u ve 40 i 51

MoSukýeh okrcHŮ a včtSiua jíž
t lý lístek popuIÍHtioký i volen byl
ínánf prý při nejmenSfra 18000

ikýrn npflHobem demokraté ivlte- -

li a populititQm vltčzHtví ukradli

íjlépo jet prý vidřt i toho že

líontgoaiery kde! hlanovalo vSeho

íudy 1340 bělochO a 74 úernochd

Hfiítají i demokraté většinu 2400

l Ví _ 1I
rviom ioy oaoyvana iude v

iltimore stoletá výntava "Haiti
ore Centennial KxpoHtlion" a dle

(roka řiditeUtva bude prý tou

vjvětiií — ovíem a výjimkou chi
K a flfll í
altmko — lana Kjy v doumuu u- -

jíořádána byla Hlavní budovy

(otavní přetaveny budou nákla

lem 125000000 Ač výstava tato

lide v kaidím ohltdu rnecinárod-("- S

přece hlavnfi dbáno bude sájmu
J jižních tak aby bohatnul

Jtfok a přírodní adroje jejich co

ofyo nejúplněji tBár-ornín-
y by

yiy

rrťrljiií poiiir
Z Fort Wayne Ind otnárneno

'9 6vrtek že na rotných mÍNtech v

WrAmi tnm FAil f cna7tnnii mSrnn v

čfrijní požáry a tnacnó řkody pfl-t- lí

Farmy T E Klliaona a A

VTrentmana byly úplni aniceny a

likéry tánoby obilí a dříví ataly
obétl plameufl
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V noei a úterý na stře In spálrny

bly e okolí (tratil Ind dva

mosty dráhy ťhi'" t
'iinn (IlinoU náiledkrm ěobol

vetkrrá doprava p trati té po celý
den iadr!4na byla Jelikol polár
na obou mhtrth nkolik mil od

sebe Vldálfiiff h v stejnou ae dobu

vypuknul má ta to lejrt to dí-

lem stávkářA kteří společnosti po-

mstili se chtěli za to I tplt do

práce vitli je nechtěla Do-

mněnka tato zdá se býti opodstat-
něnou lim že po několik dnft ne-

známými bldáky v okolí tom po

zřízencích kolem jedoucích vlak A

stříleno bylo následkem čehož za

nutno uznáno k hlídání tratě v

místech oněch 50 zvláštních polici-st-

povolali

V(re7těheTalcQ nri přlutěhovalrO

Dle zpráv f New Yorku docháze-

jících stálo ještě více osob a přísta-
vu tamního do Evropy odjíždí než

jich sem přijíždí a odhaduje se že

vystěhovalectvo bylo v uplynulém
měsíci o 40 procent větším přistě-valectv- a

Za Červeneo odjelo a

New Yorku v mezipalubí 10008
osob kdežto všeho všudy i a ce-

stujícími kajutníiiii sem jich 11-54- 9

přibylo Z přistěhovalcA bylo
1928 NěmoA 2011 ItusA 1727 Ita-i- A

1031 Irčanů 922 Angličanů
158 Skotů 700 Švédů 308 DánŮ

420 Norvéžanů 790 Rakušanů 423

UhrA 170 Francouzů 105 Portu-galc-

135 FinA a zbytek rozdělen
mezi ostatní národnosti

Zatčení peuřzokazl

Úřadům spolkovým podařilo se

vypátrat! dílnu bandy penčzokazů
o niž minule zprávu jsme přinesli a

sice nalezena táž na malé farmě II
D Hayta v Bethel Conn a pět
členů bandy nalézá se za mřížemi
Prohledáváním farmy nalezeno za

mnoho lislu dolarů výborně paděla-

ných desetidolarových bankovek

výborné plotny s nichž bankovky
tištěny jakož i matrice na lití zla-

tých dvacetidolarů Půda na celé
farmě jest tajnými policisty proko-pávan-

neboť ujištěno že plotny
jakož i zásoby hotových penčs na

různých místech byly zakopány
Nové výtržnosti

Stávkující horníci ze Spring
Vallcy Seatonville a Ladd III

počtem as 500 chtěli v pondělí za-hna-

skéhy zaměstnané v uhlodo-loc- h

Carbon Coal Company v Peru

Illinois avšak dik ostražitosti
občan & se jim to nepodařilo a také
k žádné výtržnosti nepřišlo Ob
čanstvo totiž za pomocí přlručlch
šerifa a setntny přivolané milieu
obsadili hranice mezi La Salle
Bureau okresu a oznámili že za

žádných podmínek stávkáři hranici

překročili nesmí uemá-l- i ku krve-proli- tí

dojiti Když stávkáři uvi

děli že se to do opravdy mysli
rozešli se aniž by byli pokus uči-

nili řetěz stráží prorazili Pouze

na jediném místě došlo ku srážce a

to na mostě Illinois Central dráhy
po nemž dav stávkám do mcsia
dostati se chtěl Několik stávká- -

řů bylo tu railicií pobodáno načež

dav se rozutekl a ranění zatčeni

rvli
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Jetý !!
J "fk ý m vysltnrem proHpoje-n- é

Hiáty jmenován byl dle iprávy
do Washingtonu doíl# M hitiinharo
KuritM i'Hidnl přednosta dipIfH
matického odboru japonského mi-

nisterstva iahraninf h tálelilostí
— Kurii o nabyl xdélání svého na
universitě harvardské kdel před
20 lety na náklad vlády japonské
studoval

XAUlrhU tlrlnosll
Z tjeubec Ont Lati oznámeno

v J člvrť-- Je předchozího dne do-

šlo k vážným náboženským výtrž
nostem proti nimž policie buď

úplně betmocnou byla aneb te
sympalhíf s výtržníky zakročili od-

mítla Dív francouzských katolí-

ků kolem 5000 hlav čítající uči-

nil totiž útok na protestantské
stanice v tří různých

částech města a rozbito vše co do
rukou mu přišlo Ani jedinký s

výtrlnlkA nebyl zatčen — Jsou

obavy před dalšími vážnými výtrž-

nostmi au občanstvo vyznání pro-

testantského niobu na odpor posta-vit- i

so zamýšlí a proto také vojsko
v katárnách v pohotovoiti držáno

jest
1omj lají Je doinfl

Z Washingtonu vypraveno ve
středu nákladem distrikinleh komi-sař- o

a několika předních občanů as
80 členů armády nezaměstnaných
domů a sice většina z nich poslána
až do Los Angelos Před odjez-

dem z Washingtonu uveřejnili Gal-vi- n

a Thomas jedincí to vůdcové
kteří armádu neopustili poděková-
ní všem kteří jakýmkoliv spůso-be- m

armádě po čas pobytu ve

Washingtonu nápomocnými byli
— Nyní zbývá ve Washingtonu
pouzo nepatrný počet členů armády
a ti posláni budou domů jakmile
jen jízdní lístky pro ně získány
budou

Stav úrodj
Státním hospodářským výborem

iowským odhadován jest stav korný
na 40 procent a zprávy nyní dochá-

zející stav tento ještě zhoršují tak
že vyhlídky na úrodu smutnými
jsou — Výsledek žní odhadován

jest na základě zpráv zo všech

došlých následovně: Ozim-k- y

sklizeno průměrem I8buňlůz
akru járky 14 žita 17 ovsa 25

Celková úroda ovsa odhaduje se na

100000000 a pšenice na 11000000
buSJŮ — V Illinois ač vyhlídky na

dobrou sklízeli skvělými nejsou

přece stav oenf hlavně korný se
značně zlepšil Na mnoha místech

působí značné škody obilní štěnice
a místy značně osení poškozeno

větry a krupobitím Mlácení pše-

nice a ovsa jest v plném proudu
Dešťů nejvíce zapotřebí by bylo v

severních a jižních okresích — V
Missouri byl v jižní části dostaviv-

šími ko desli suchu konec učiněn

severní okresy trpí alo dosud vel-

kým suchem Kukuřice sklidí se

sotva jedna třetina sklizně obyčej
né Pastviny jsou úpkě suché

tak že po většině farmeři již nyní

veškerý dobytek svůj krroiti musí
V okolí Sacramento Cal jest

úroda broskví tak velkou a odbyt
na ně tak malý že počátkem týdne

prodávány čtj řicetilibernl kolíky
po 5 centech
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Kuvernlrt roloradtklbo v pondělí o

II Lxlinl poledni a pflj U li

jak t(tiluu to )ft bid lit trn
áurý přlilllio tý ln o 13 bodinl

polední a Irri4uvi dodán — )opU

projde ruksml nlkolíka irt jidcA
nfbof kaldfmu vymířm jtt
vidálenont piti mil - ISude li po
vřtrnot přlinivoit tu vj konána
bad celá vidálenoftt ta kralM nrl
iiKtanovenon dobu neboť jii v

prvním dnu doraženo do Mixeru-low- n

M l o 'i hod 20 minut dříve
než jak očekáváno
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V pondélí iníčna v New Yorku

íentipatrová cihelná budova inámá
co Van Dyke Studio a 20 malířům
v budově léto ateliéry avé majícím
Bpfluobena óhrná íkoda $80000
pouze cásteínA pojiiteolm krytá —

Obydlí farmera Wm Otiteniona ai
8 mil aevcrufi od Dover ležící

bylo v pondélí v noci požárem uni-

čeno a Oatenson ne čtyřmi dltkami
v plamenech aahynul — V Chicagu
vypuknul v pondřlí odpoledne po-

žár v uličce na nápadní 40 a Ohio
ulici a než povolanými haftiťd potla-
čen byl žničil pavlače kuch něa

dřevníky a poškodil 60 domu Sko
da odhadována je na $00000 — V

Marion Ohio tničeno v pondělí
požárem hoblovánu Sweetterova

mlýn Mark líerge & Lake jedna
grocerie a nČkolik otavení obydel-níc- h

čímž řkoda $75000 přesahují-
cí upftsobcno — V Lodi tíonth I)
tničen v pondélí požárem příbytek
(eo Johrisona a dvt synové téhož
Htali se obČtí požáru — V 1'ueblo
Colorado tuičeno bylo ve středu
obrovské skladisté lcCord Urag-do- n

Company čímž škoda v obno-

su 1250000 spfisobena Oheň
vznikl od elektrických driitu —

Celá obchodní část městečka

rranann iunois oyia v uiery
žárem zničena — V cnicagimero
předměstí Kogers Park vypuknul
ve středu dopoledne požár a vzdor

rychlému zakročení sboru hasič-

ských padl mu celý čtverec budov

za oběť Pět osob bylo značné po-pále-

— Městečko Adair Iowa
navštíveno bylo v úterý v noci po-

žárem jímž veškery budovy po
obou stranách obchodní ulice zniče

ny a nebýti pomoci hasičské
zvláštním vlakem ze Stuart vysla-
né snad by celé městečko bylo po-

pelem padlo Požár pokračoval
tak rychle že obchodnici ani tu

nejmenŠÍ část zboží a zásob zachrá-

nili nemohli

Úpadek

ohlásila v pondělí jedna c největ-šle- h

dobytkářských firem ameri-

ckých Warren Live Stock Compa
ny mající siada sva na pastvištích

9 rftzných okresích Nebrasky
Colorada a Wyorniniu Dluhy

společnosti obnáší $200000 a maje- -

tek proti tomu sestává a 2000 koní
3500 kusů dobyika hovězího 70- -

000 ovcí a 84000 akrů půdy

i0j5pektory jichž povinno--

stí by bylo seznamy přistěhovalců
do Soustátí jedoucích přehlíželi as
nich takové osoby jež dle náhledu

jejich osobami nežádoucími jsou
vyškrtovali Když by kapitán o

o tom byv obeznámen kteroukoliv
osobu takto mu označenou k bře
hflm americkým přivezl tu podlé-
hal by pokutě $100 a zároveň po-vinn-

by byl osobu dotyčnou zpět
odvézti — Jedním s ustanovení

předlohy též jest že vyveženf po-

dléhá každý kdož anarchistou

byl byť by si byl i třebas již
prvý občanský list vyzvednul

IMesk tajným pollclelou

V Liberal Mo udeřil v pondělí
večer blesk do příbytku vdovy F
K Cowlesové a když sousedi nápo-
moc tam přispěchali přišli náho-

dou na veškery potřeby ku padělání
peněz jakož í na značnou zásobu

padělaných stříbrných dolarů Vy
íetřováním se ukázalo že vdovin

syn již po delší dobu paděláním
peněz se zabýval aniž by na něho
to nejmenší podezření by bylo
padlo


