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Z Třesrott Ařil oznámeno v

pátek le iiástfdkem pru Ikjfrb té

m4ř 72 lifoliuy trrajíiích deírft
řozvfxltill $ potok (Iraníte který I

1 pravidla vyatblým bývá tou tné-řo- n

It 1 břebft avýih vystoupil a

na okolním majetku značných la od

epftsobil Tmeř celá aevernf íást
m4st byla úplné zatopena a vích

jak 13 uhdelhích budov dravým

proudem odneseno NásVlkem

povodni tétí musela hýli doprava
lelezniční zcetavena

Dolld k vtrlnoslem

V Itrooklyné jak jsme minule
oznámili panuje jil přen týden
stávka zřízenvft pouličních dráb a

sice vypukla tál následkem toho
ao společnosti za práci přes dcsfli

hodinovou dobu pracovní vykona-
nou zvlášť platili odmítl Sláv-kář- i

z počátku zachovávali co mož-

no nejlepší pořádek kdy! včak

místa jejich akéby nahralována a n

jízdou pozvolna započínáno bylo
počaly propukávati výtržnosti a je-

likoi tyto etále v&žnřjslho rázu

nabývaly a k potlačení jich ani

celá policejní moc térnčř 2060 mu-if- t

čítající nestačila musela v pá-

tek na po žádání mayora guverné-
rem vyvolána býti milice A mimo

toho požádal apolečnosti i o vy-

volání vojska epolkového an klade

ním překálek jízdé pouličních kar

zároveň i překážky dopravé po
štovní kladen byly Svolaná mi

lce poetem téméř 3000 naatonpla
službu v aobotu a rána místo ale

aby to na stávkáře konejňivě účin

kovalo působilo to na no naopak
jako mávání čerreného cáru na
rozzuřeného býka a výtržnosti ná

sledovaly ca aebou v řaJě nepře'
trlité K večeru došlo také ku

rálce atávkářft a milicí v které!
k rozehnání davfi bodák 11

použivo

býli muselo při čem! nékolik 010b

porabČno a značný počet výtrlnfkft
zatčen Situace stala se tak váž

nou le akébové téměř do jednoho
místa avá opustili an livot jejich
ohrožovány byl nmfrčí výlor pak
který stávku cestou mírnou urov
nali a analil vzdal ae vil nadéje
lo by se mu to podařilo V noci
ze soboty na neděli strhány na né--

kolika místech elektrické dráty
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pvk ktMjm rokem n o'J imeni
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Ve středu po vylliení hřkolikl

předloh 'Mikromlcb přikrofeito kl
oikřtóovánl V debati o fo#poHl
indiánském při tmt ubíháno
viak I do rokování o flntnénb h po- -

mřřffh zemi náIeikm čebol

oviem řezníci jednotlivými stran
1I0 lafl se dostali

V řltrtf-- rokováno byloi dda
teřné'i řorporluj oprava senátem

jhjats schv4lena nebyla a násleď

kem bdio předloha ok4táni konfe

řenřnímu výboru obou enfmoven

l'o přijetí 111'Uhk předloh jimi

rfttným kmendin indiánským rftrné

obnosy pvolovány zasedání odro

feno
V snřmovni poslanců přijato v

pátek n kolik iřellob íirílho vý-

znamu nemajících načel opélné
strhla prudká debau při rokování

o několika soukromých předlohách

pensijních li banský poslaneo do-

nes a Virginie totil upétné proti

předlohám lém protestoval násled-

kem čeho! dobata doita tak daleko

le páni posUmi vzájemué si vyna-

dali a nebýt té okolnosti !o acVfizn

následkem pokročilosti času odro

čena bylo by snad t ku rvačce do-il-o

Hebelský duch jihanft opětné

přiset tu na jevo prohlášením po-

slance Talberta ze South Caroliny

který! prohlásil žo "včo ztracená

jest vécí nepomíjející a nikdy ne

mile býti ztracenou an vécí spra-

vedlivou jest"
V aobotu podána byla poslan-

cem lioutellem a Maine revoluce

kterou! vynlovovány býti mčly
sympatie a republikánskou vládou

souostroví Hawaiskébo a vyslovo-
váno přání aby ve vodách tamních

neustále válečná loď naáVza úče-

lem chránřnt zájmů našich udržo-

vána byla Při rokování o resoluci

této prudce útočeno na administra-

ci Clevolandovu a tento přímo ob-

viňován le reakcionářské hnutí na

Hawaii podporuje a le rád by vi-

dei kdyby sesazená královna opét-n- é

na trfin dosazena byla Zbytek
zasedání věnován bl jednání o

rozpočtu pro odbor indiánský jako!
i chvalořečím o zemřeviím poslan
ci Lyle-ov- i a Kentuck

Zasedání pondřlní ztráveno té

mřř výhradné rokováním o různých

předlohách peníze na atavbu veřej-

ných budov v razných městech po-

volující a po dlouhém rokování

všechny 197 proti 51 hlasu přijaty
Mezi povolenými obnosy nalézají

miliony do pro novou pošti
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lilea v no(ototi naiéiai ju
tb ly kdy! záruka pokladníkova
obnovena byla

N Halb llakelá Xlaaet
V cákonodáratvu minneotk4m

#pftoben:i ve ílrt-- zh'ná ena
tm podáním re#oluo kturoal dft

kladné vyíetření finančních zábli-tot- í

nUtních tm poladuje Tvrdl
UMI le jednotliví ufalnfrl

tátnl ntrcili do kapen nvých v

óplynulém období 1160000 rftz-nf-

fondfim atátnfrn přináležejí- -

vích mimo řehol pak prý nálid- -

kem nedbalosti a lehkov4rnonti

úřadníkfi nlátních v bankách óia- -

dek uíiniviírh ♦352f2 ztraceno

bylo Ukáleli e le o éántky

tyto a lát nkuteini připraven byl
tu do dtátnlho úpadku podobně

jako v So Dikoú daleko by ne

bylo
Hlovarl ekradenl

Z Connelliville la oznámeno v

ned li le Louin Detara hlavní zá

stupce "Haltimore Uailding & Loan

Aamociation" který 1 po minulá dvé

leta v okolí tamním "pflnobil" kon

cem týdne zmizel a a ním zároveň i

úspory nékolika aet Slovákft kteří

po dlouhou dobu úplnou dfivérou

nvou mu byli věnovali Prvé jme-n- o

Detary jest prý J tři Hudak a týl
mři prý kolem 100 jednateli! v hor

nických slováckých ok ad 4ch v 1'enn-sylvan-
ii

Marylandu Wet Virginii
a Ohio Slováci jaou prý mu na

utopí a dopadnau-l- í jej tu lynčová

ní neujde
Covr Cree k reaervaoe otevřena

V pozemkovém úřadé v Iluron

So Dak obdrleli ji! mapy rozmé- -

rdk aevernl éánté Crow Creek leaer-vac- e

v rozméru 100000 akrů a lze

tyto pozemky ji! eaujímati Ao v

této krajině panoval po minulé

dva roky tucho byla přece dříve

velmi hledaná Hcnervace tato

lelí aeverozápadné od Seaké onady
v lírule Co a byla jednou ji! na

klonku preaidentaké lhfity prea

Arthura k zaujímání otevřena

Víak po nastoupení presidenta
Cle-velan- d

odvolal tento proklamaci
vého předchůdce a reservace le-

žela ladem Kenervaoe lelí při
řece Mímoum a obsahuje éánt ft

v údolí řek té Není po-

chyby že budou pozemky co nej

dříve tu rozebrán vzdor nezdaru

urod po minulé dva roky
1'řt a třicet Mob atonole

Z Owens Ky doíla v nedť-l- i zprá
va le velký pořiční parník "State

of Minouri'' po řec© Ohio plující
narazil předchozího večera a o 6

bodiné veéerní nedaleko Alton Ind
i

P hfU '"kém na kaliako a

1 prudce ze nazieazem pním
"lo otvoru v krátkosti na to e po

topil při feml fr S5 onob o livot

přialo Touze Styři cettojící ta
chránili Tato velká ztráta iivotft

zavinina byla hlavod tím ! po zpft

lo ni

tnlil

lil t hll vbVl se oMll mimo ohol
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V ř"kováno V pátek O

ro#p'ťt pro armáďi f obnosil

fMoooióo Jukol I 11 předloze

ktrfnuj vilneli armády eo Melu

flellovl liťil ieiient JÍ'fM'i
doM I poore Miermanovl %

Hleri lifiovl td'lefiý propňjřen

býti má a ' předlohy plíjvly
INtvNk iv"dinl itř4veti roková

nim o k v4!i niťř!í'ianském
V p&'-- k po láni eeiátorent Kry- -

ni řlřtfm výbofu nt lahraniíné
fálelltoo'1 r'oce kteroul ¥!
Voáfio býti tořlo rozhořčení seřiá

ťi na I iprávou o pokusu na avrá

není republikánského zřízeni na

Ihaaii a rornél vyslovena mila být

iiadéj le kaídý pokua pixlobný

potlačit! se podvlí O resohlol té-

to rorpředla se prudká debata a

hlavni si nátoři demokratičtí proti
znění její protestovali taklc ko-

nečné projednáni tle odloleno

býti muselo Po vyslyšení několi-

ka (divalořuČÍ o zemřelém senátoru
Vatup-ov- i a North Caroliny zase-

dáni a úcty k létnul odročeno
Pondělí věnováno bylo téměř vý-

hradně rokování o resoluci Fryč-

ové konečného usnesení viak docí-

leno jeité nebylo Zbytek zase-

dání vyžádalo si rokování o kanálu

nicaraguankém a o předloze na

povolení rozpočtu na práce ope v no-

vací

1'ro odstraněni zvláštního rla

z cukru rozhodnul se v úterý finanč-

ní výbor sněmovny poslancfl Ná-

vrh tento Dodán bvl Wilsonem a

předlohou dotyčnou odvoláno býti

má zvláštní ono clo kterými na

cukr vyválený ze zmf jel na vy-

válený cukr prémii platí v

obnosu jedné desetiny centu

uvalováno bylo Jak známo vy
volalo uvalení cla tohoto do jisté

míry válku a Německem Rakou-

skem Španělskem a zeměmi jiný-
mi čímž vývoz náš měrou nema

lou poškozen byl Není ani nej- -
menší pochybnosti o tom le zákaz 1

přívozu našeho dobytka a masa do

Německa vyvolán byl jediné uvale-

ním cla tohoto a ie kdy! by clo

odvoláno bylo i zákaz dotyčný
Německem odvolán by byl Kepu

blikánítl členové výboru kteří
ovšem jsou tam v menšině hlaso-- 1

vali proti a to a toho důvodu an

odvoláním cla onoho příjmy vlád-

ní ji! tak dosti líiké jeité více

sníženy bulou mimu čeho! prohlá-
sili to za spatnou politiku kdyl
Spojené Státy od mocností evrop-

ských poroučeti si dají jakou po-

litiku celní sledovali mají
j

V Hulte Mont odbýván (

pátek hromadný pohřeb obětí vý-

buchu který! při osudném požáru
o němí zprávu ji! jsme přinesli se

udál Pohřbu zúčastnila se milice

veškery občanské i vojenské orga- -

nizrce a mrtvoly doprovozeny ku

věčnému odpočinku více jak desíti

tisíci osobami Ve prospěch rodin

nešťastníků těchto sebráno do kon

ce týdne přea $15000
Následkem telegrafické zpráv)

{Hawai obdržené v níl o vypuknuti
I I I I

lva ab v do vol tamních ihned í
léčný parník "Philadelphia" ki
hájení zájmů občanstva americké
ho vyslán byl

6 stop
Mimi mMI)

O ItoUf ('t spolkový V WmV

Ingionu f'tholnul # čtvrtek le
vidkové kleli Otázky p r 4 1 f ( ni

výborem lálelitostl cukernlho tra-t-

vyíetřujldm přellolené !

povídatl odmítli pro tmválnost k'i

soudu Zodpovídali ff rnutf 11 trcal

ftj nit"ii ui řrnif ik li I7 Ut

til im)lrhl ticiinníli ntAikj

jím iflloJn4 nwiíMljtovlhli —

Víik Ii ) H b k

mm lu iolkiv' tmi 14l(lf o

hlrt4 orti a !') t4 luhj iu!é-tj- t

e o l & t k t jHul doforrm mař

Í4U rfolkoého
rropHUAnl m i4rnkei

Křjjii(mu oatlu {Kilkoímo
Jemu' jiik jm oin&rniti I41t
nu rok oiUotuth4wi ř]f Jjr unie

ifííťtuft leletriiťnírh iomlruhft
U-bo-! o vdánt hbta cortm po-

dána navrictio bylo átu(ci téhol

i iAitut'iu vlály upotkofé aby
konečné roshcxlnult o 24loiti l4 do

25 břuna odloltno byln a do 14

doby aby Dub a noudruti jeho pod

tárukou 12000 kaidý na ivobodu

projiuítřni byli Sjole£n5 l4dotí
této bylo v poDdílí tiejvySSlra sou

dem vylovřno a konečné nlyíení
na 25 břeEna ustanoveno

1'rotl uairma dobytka

Stitoímu naSemu odboru oin4- -

meno v }&tek konstilem nailra 1

Hamburku ie nen&t(m tamním ta
k4r4n pflvoi veřkerílio dobytka
bovétfho i vepřového a Anglie
Irska a to pod ř&minkou 5e prý

tam jakani nákaza mezi dobytkem
řidl Jelikoi pak tnaóna čait do-

bytka a Anglie do Hamburku při'
váženého vlantně dobytkem ame

rickým byla nen( ani nejmenSt

pocbvbnoitti o tom la iLkt onen

vlaalně proti dobytknu naíemu na-

mířen jest
Oteiřeoi rezerrare Wlrhlta

Výbor kotigregnl na indiánské
íáleíitOHti rochodl příznivé o ote-

vřeni indi&aké reoervace Wichita

% Cbíkaow v Oklahomf Majet-níc-i

indiánítt tnumí avó nároky ia
oéiiti k Houdu v 00 dnech po při-

jetí zákonu tohoto IteHcrvave tato

má ani milion akrft a na técb aídlí

jen aul 1000 IndiánO Z téch ob-

drží kaídý po 160 akrech a otatck
badá prodán onalníkttm po $125

co domoviny až bude vSe připrave-
no a president otevření oznámí

co! ale letoa notva bode

KiMová úroda obili

Hopolářký ná5 odbor uveřej

nil koncem týdne výkaz avítové

úrody obilí 1 ného! vyjímáme ná

sledovní: V evropském Hanku ob-nái-

uklizeft lita 821534004 bu

lift píenice 282642040 ovsa 687- -

876308 jeCmene 186718218 a po

banky 43 309050 buílfi V Anglií

klizeno 61037927 buS16 jémeoe
t 9095771 akrft a uklizeno 74 -

558807 b ov noto bylo 1263401

akrft a uklizeno 139732723 Va

Francii aklizeno 343350000 b pJe

nice 76760000 lita 56550000

ječmen a 971938000 ovia V Ni- -

kdyl pak dopoledne pokus učiněn!' Chicagu a 1100000 pro poštovní

byl aby ikoda spftsobená nápravě-
- j budovn v So Omaze

na byla tak aby a jízdou započfti V senátu věnován úterek po-s- e

mohlo postavili se tomu stávká- - dobnfi jako pondělí řečem o dani a

ři na odpor při čem! k několika příjmu hlavní debata otáčela se
srážkám mezi stávkáři a policií pak při tom o otázce celní a finznč-milic- í

podporovanou doilo Jeli- - ní jako! I kolem platformy popu-ko- !

patrným bylo le výtržnosti listické
ve prospeen sesazené zra

onávr-(lovn-ý zpráva podávána byla roz

holruto sekretářem zahraniČnýc
záležitostí a sekretářem námořniť

čím dál tím větiích rozměrů nabý

vajf a ie stávkáři sympatiemi té-

měř veškerého dělnictva provázeni
jaou a hromaděním se lidu na uli-

cích milici a policii zbytečná len

práce rozhánéním davů způsobová- -

na byla nznáno mayorem za nutno

vydali proklamaci kterou! viíchni

tf- - 1 _ J--
IIto hwpou aonecne uosio po

lotýdnt debaté k hlasování
ho Hillovu aby ústavnost zákona
o dani a příjmů soudné zkušena'
bvla dříve ne! něiaké peníze na'

vybírání dané té povoleny budou
Hillem hlasovalo pouze 5 aenáto- -

rů Uk It návrh jaho vitimou 34


