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S W Iamoresot korniř hlav-n- í

pozemkové úřadovny ve Wash-

ingtonu uveřejnil f&t-- svou vý-

roční iprávu z nfl vysvitá že čin-

nost úřadovny proti roka předcbo-síro- u

značně ochabla col hlavni
ochabnuti přisiěhovaleclva a stís-

něným poměrům v státech západ-

ních se {'fiiítA Dle y jeho

bylo v roce :í0 červnem kon jícím
613H37 akr i [roUno ca botové

r&zným ttpfinobm zabráno i"63-39- 3

a Indiánských pozemkft zabrá-

no jednothvfi 28"0 akrft 1'řljera

pozemkového odboru obnaÁťl Í2~
777824 col jent o 11711909 méní

ncí před rokem I'alťnt& na po-

zemky rolnické vydáno 35 255 na

pozemky hornické 1303 'dráhám

patentováno údčIQ v rozloze 605-55- 6

akrů a 8 tát ň in postoupeno 819-&- 3

akry Celkem patentováno
v uplynulém roce 2533735 akrft

pfldy V lémle roce rozmífeno
akrft veřejných pozemkft
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Krpubllkánl vítězí

Při městských volbách jež

ondčlí po celém Connectiout osf:i

bývány byly zvítězili ve velk

většině měst republikánů a to' i

takých jež po minulých třicet ro

kft velkou většinu straně demokra

tické dávala Dosud nikdy o

válkv občanské počítaje nebyl
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4
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Otázka madagaskarská byla ¥ '

dlera obtíží pro Spojené Státy

té doby co Francie přijala proul }

ktorát nad tímto ostrovem v roc j

1885 Prvním americkým konsu-I- U

lem byl p Campbell který byj
středem sporu mezi francouzskou

madagaskarskou vládou ro něn?:

následoval jeden černoch z Nc '

branky jménem AValker kteť

sympatizoval s domácí vládou o- -

ní! si té! vyzvedl exequaturu
mýtf

Států si přál aby povolil francouf")

ským požadavkům Americký ko J

sul se nemohl usadit dříve do%
nedostal potvrzení vlády Hav6y
kdy opět bylo pozdě Uínati nárokyj
Francouzů Nynějším konsuIenr

jest bývalý guvernér Alabamrf

Brl ustanoven před rokem vsak ti---

dosud nebyl francouzskou vládoijb
uznán následkem sperft vlády v?

dagaskárskó s vládou f ranoouzsl T

Následkem toho vznikla nekontl p
Lnnnn lunm nmnrírttnn l' '

francouzskou vlálou Francie k(
nečne se rozhodla že tato o--

tázka musí být Jednou načisto vyří
zena Co se s toho vyvine dosu

nl nfutuftslí SniikrnmA mrOi

vy oznamují le uzavření madagaai

karských přístavů bude následovat!
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no Ilili o--l tflhtfttvrfenl tkoii
m tl bedliví politíikon #it%rl a V

l řtominse} nysl přijít vykládáno

býti m4l l dSksi Is povalsjs
ivotenf své it moliiá proto tk4
f volným Jt i4ji volební p

slottpiti lili Jebři kuroitl výl"-- ř

Jíml navrlenf jho jk ! iiřadnl
oinámeno bylo odpovldťl nvy
insčovsU onou přesvědčivostí

jakoal řeči jeho obyíejvl se

a foirát4 v nf I

strana demokratická vs slátá hlav-

ni ale v New Vorkd klll Vstříe

krísi v kteríl roíhodnsU) buds o
íistetici její co politické oríni
ia llill doznal fs v zápase
tomto Jedná se vlaotnl o uchování
čí tanitknatí demokracie v New

Yorku a proto také povaluje ta po-

vinnost zanechali veškerých osob-

ních třerio a Jtvanio pracovat!

společně pro dobro vl?obcné
Kadéji byl by prý zůstat v senátu

spolkovém leč za okolností nyněj-iíc- h

nposlechnouti prý musí volání

strany nechť si jil výsledek pro
něho samotného jest jakýmkoliv

Bepubllkáné v XaesarbsKetts

odbývali státní svou konvenci v

sobotu v Bostonu a po krátkém ro

kování opětně navrhli dosavadního

guvernéra (íreenhalpe a jako! i

náměstka téhož H Wollcotia V

rijaié platlormě požaduje se:

stejná práva pro všechny občany
americké nejlepil možná mzda pro
dělníka amerického americký trh

pro americkou práci poctivé pení-
ze zlepiené zákony o přistěhova- -

ectvu lepií zákony naturalizační

a vyloučení tuláků anarchistů kri
minálníků a žebráků Dáte poža
duje se zachování důstojnosti naňí

vlajky potlačení lynčování podpo-
rování vysloužilců svobodna škola
bez jakéhokoliv náboženského nátě-

ru a konečně poctivost v politice a
v úřadech veřejných

Jíppobřlme

Soudce Gaynor z Brooklyna

kterýž státní demokratickou kon

vencí new-yorsko- u za soudce odvo

lacího soudu navržen byl zaslal v

sobotu státnímu ústřednímu výboru
dopis v němž nominaci onu odmí
tá V dopiso tom uvádí že ku

kroku tomu dohnán jest tím an

prý s politickými methodami stra

ny ve státě při vesle vládním jsou
cí nikterak souhlasit! nemůže an

jsou podlými mrzkými a nemužný
mi při čemž dokonce i uřadní

výkony přímo zločinnými jsou an

jimi lid o těžce vydělané peníze
okrádán jest ve prospěch několika

jednotlivců kteří z politiky "ře
mesle" a s uřadníků pouhé nástroje
své dělají — Dal to hezké vysvěd
čení pánům tammanútům !

Volba v Georirll

Ve čtvrtek odbývány v Georgi
státní volby a se zpráv je! dosud

došly soudili možno že demokra-

tická většina tentokráte nanejvýše
20000 obnáieti bude Spojení po--

pulisté republikány projevili tento
kráte neobyčejnou silj a zvítězili v

několika okresích jež dosud ca pra-

vou baitu demokracie považovány

byly Není téměř jediného okresu
v státu v němž by přírůstek hlasů

republikánských a populistických se

nejevil Ze 175 členů legislatury
zvoleno as 60 populistů a ze 44 čle

nů senátu zvoleno 7 populistů a

republikán — Dodatek k ústavě

Dále dovozovala řečnice v řeči
Že značné procento bídy a

nouze v JNew íorku zavinováno

jest Tammany an tato používá pe-

něz je! vůdcové její kradou t fon-

dů k úlevě bídy věnovaných k ú- -

čelným soukromým

Měmecke a Kakouiko protestoji

Jak minule jsme oznámili před- -

ožil vyslanec německý státiímu
odboru našemu protest vlády ně

mecké proti onomu článku nového

zákona celního jím! ukládáno jest
zvýšené clo na cukr t oněch zemí

ež vyrabitelům ca cukr vyvážený
zvláitní bounty platí a nyní se

že k protestu tomu i vy- -

slaneo rakouský se připojí Nad
krokem vímto nebyl státní odbor

nás nikterak překvapen neboť

hned kdy! o předloze celní roková-

ní započalo se předvídalo že ně-

kterými články jejími spor s Ně

meckem Rakouskem Francií Špa-
nělskem Brazílií a několika země

mi jinými vyvolán bude Mimo

Německa a Rakouska i Španělsko
jest s novým zákonem celním ne

spokojeno a vyjednávati chce o

novou smlouvou kterouž by cukru

kubánskému lepší výhody piskyto
vány byly a proto soudí se že pre
sident ve výroční zprávě své kon

gresu na nespokojenosti tyto po
ukáže a náležité opravení zákona
celního odporučí — Kdyby Ně

mecko jak hrorí skutečně proti
nám politiku odvetnou zahájili
mělo tu byl by vývoa náš nemalou

měrou ohrožen Vy veženoť bylo
dle zprávy odboru hospodářského
za loňský rok do Německa 16000
000 liber masa col bylo o plných
300 procent víco ne! v roce před-

chozím a podobný přírůstek jevil
es i ve vývozech sádla a cblebovin
Mimo toho roku loňského poprvé
mouka americká konkurovali mo-

hla v trhu berlínském s moukou

uherskou Mouka kukuřičná pse
nice a i něco rýže bylo té! do Ně

mecka vyveženo a proto bylo by
k přání aby vše urovnáno bylo ku

spokojenosti Německa tak aby vý

voi nás poškozen nebyl

As 3 míle od Bristol Tenn vyli
nul se v neděli o 1 hodině ranní z

kolejí osobní vlak dráhy Cincinnali

Southern s New Yorku jedouci a

celý vlak t devíti votft sestávající s

výjimkou posledního vozu Pullma--

nova se t vysokého náspu sMtil K

dovršení neštěstí vypuknul v tro-

skách od parostroje poiár jímž tyto

úplně stráveny Jedenáct osob bylo

jři tom poraněno mnohé smrtelně

Neštěstí zaviněno bylo neznámým

bídákem kterýž překážku na koleje

položil

Biskup obžalován

Biskup Sbanley ze Jamestown

N V zažalován byl páterem J G

1'orraultem na náhradu v obnosu

150000 pro urážku na cti Per- -

rault byl totiž biskupem % úřadu

svého pro nějaký přestupek sesazen

při kteréžto příležitosti biskup uve

řejnil dopis v němž chyby Perraul

tovy na pranýř Slavěny byly Tím

ovsem cítil se kněz uražen a proto

nyní na náhradu žaluje

Kovy apoštol popullsma
V Chicagu řečnil v neděli v Cen-

tra! Musio Ilall známý Lyman
Trumbull "o příčinách nepokojů

dělnických a prostředcích k jich za

mezení" Z celé řeči jeho vyznívalo
že zásady strany populistické
za své přijmouti chce Trumbul

kladl hlavní váhu na zmáhání se

kapitálu a monopolu a ohrožován:

těmito práv veřejnosti prohlašoval
že právo odkazovali ohromná dědi

ctví mělo by zrušeno býti O zástO'

ji tomto pravil mezi jiným as ná

sledovní: "Jest to zákon majetnosti

kterýž dovolil několika jednotlivcům
nabromaditi obrovská bohatství co

zatím miliony lidí žije v chudobě

Po mnoho pokolení zákony utvořeny

byly na ochranu majetku místo aby
hleděno bylo na práva jednotlivců

Ty nejbohatší osobnosti a korpora-
ce nalezneme ve Spojených Státech
A jak se jim podařiti mohlo ohrom-

ná bohatství tato nahromadili? Za

jimiž by hrozné bídě mezi nebo-

žáky timi panující odpomoženo

bylo
Jak zamezil hlávkám

Spolková kornine kteréž za úkol

uděleno vyšetřili jakým spflsobem

stávkám zamezili by se dalo zanáší

se přítomně uvažováním plánu kte

rýž omažským nčmeckvm noviná

řem Fred Schnakem navržen ji

byl Schnake totiž zameziti chce

stávkám v jednotlivých případech

podáním žádosti o vyrovnání sporu

krajskému soudu spolkovému v tom

obvodu v nímž spor stává Dvanáct

porotců z nichž soudcem sedm stra-

nou o vyrovnání íádající 3 a stra_
stranou předvolanou 2 jmenování by

byli zastupovalo by tu soud smírčí

▼rok jejich byl by konečným

sávazným pro obě strany

Osuduý požár

V Detroit Mích zničena byla v

pátek třípatrová továrna na nábytek

firmy Keehan & Jahn a nejen že

škody téměř za $100000 spflsobeno

ale i značný počet Života lidskch
utracen Byloť totii 5 hasičů pada

jícími cdčmi zasaženo a okamžitě

usmrceno 10 pak jich smrtelně pora-

něno Požár vznikl neznámým do-su-
ď

spftsobem v přízemku poblíže

rlevaloru a tímto rozšířil e rychlosti

blesku téměř na patra hořejší v


