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břino — Téhol dn a v tj! tímlř
f 4 ti)f no tornilem nedainké

mřtřk (íribbl Mpring a ítyry
ooby tam ufnrcny a 5 po-

raněno — Onada Jutin til nalíta-
la v dr4in vichřice a la budov

lam roameteno U Ilowe roimeU-n- o

dvan4ot frrnernkých bndov

obydelních a 8 ooob unjircno —

V Noboto iqkuIv veškery obchody

vyjma lék4rn a pohrobnlku ia-vřen- y

a obyvateUtvo pra
covalo na odklitov&nl Irouck a na

vyhlediv4n{ mrtvých i raněných
mřulitl xříícnci pak pracovali na

vykopivánl Kpolecných hrobu pro
oWtž torná 1a jicbl pohřeb na ne

lili UHtanoven rocet vech mrtvol

je přen lOOmimo řehol pak na 120

osob různým spftsobem zmrzačeno
— Jak zjištěno povstalo tornádo

nedaleko Justin Denton Co více
ak 100 mil od Sherman a bralo se

odtud směrem severovýchodním

přes mřstc-ck-a (erald Denton

Mingo Gribble Springs a Mustang
kdež po projití severozápadního
rohu okresu Collin zasáhlo jižní
část okresa (irayson kdež dílo

houby dovršeno Městečka Elm- -

view a Ilowe byla úplně s povrchu
zemského smetena a v Sheridan řá

dění zhoubného živla dovršeno

Cjklon v Kansas

Severovýchodní Kansas navští
ven byl v neděli z večera prud-

kým cyklonem jímž značné škody
na životech i majetku spusobeny
z čehož pak ne j větší zkáza spftso- -

bena v městečku Frank fort Mar-

sh all Co a v Seneca a Sabetha

Nemaha Co v samém sousedství

hranic Nebrasky Pokud z kusých

zpráv telegrafických zjištěno býti
mohlo usmrceny v Seneca 4 osoby
v Oneida 3 třináct pak osob pada

jícími troskami více méně poraně
no Cyklon povstal několik mil za

městečkem Miltonvale Cloud Co

kdež vsak šťastnou náhodou žádné

vážnější škody nespusobeny Za to
však h&ře pochodilo několik osad
v Clay a Ililey okresích jež téměř

úplně povrchu zemského smeteny
Největší snad škoda sp&sobena v

Seneca kdež celá třetina města

zničena 500 osob o přístřeší při

praveno a škoda 1100000 přesahu

jící sp&sobena V Grand Island

též několik budov rozmeteno a po
dobně i z City oznamováno

Osada Reservě v severovýchodu
části Brown Co byla úplně cyklo
nem zničena zvláštní náhodou
však nikdo neusmrcen a přes 20

jich poraněno

V státní káznici ohioské v Co--

lumbus O zastavilo v pondělí
práci 70 větfiA zaměstnávaných v

v kotlámě a sice činěno tak násled -

kem prý toho ie strážcové v&či

nim příliš přísně si počínali
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naíel přijata předloha kltroul o

% hhvn4rl lihovin

i vývoau určených ba plněni
laně vnitrotemnl O fi hodin

aasediní odročnio
V en4tft rokov4no v úterý opět- -

ně o položen v rozpočtu na opravu
loku řek a úpravu přistaví) kterouž

ařítenl přístavu v Santa Monica v

Kalifornii nařitov4no býtt mělo a

irotl čemuž deleael kalifornskou

co nejroihodněji protestov4no Ce
4 z4ležitost vyřízena konečně tím

že zvláštnímu výboru odkátáno to
rozhodnutí zda přístav dotyčný

skutečně žádoucím a potřebným je
Návrh (tormannv aby vydání na

opravu toku řek a přístavu na 10

000000 ročně obraeteno bylo pro
padl neboť hlasovalo proň pouze
26 a proti 31 Zasedání odročeno

po 0 hodině Ve středu po něko- -

ikadenní debatě přijat konečně

rozpočet na opravu toků řek a na

úpravu přístavů a sice povoleno

pro letošek 12200000 mimo če
hož pak zároveň oprávněno zapo
četl prací náklad na něž na C4 mi

lionů dol rozpočten jest Dále

přijalo několik bezvýznamných

předloh dříve již sněmovnou při

jatých a po nsnešení aby dne ná
sledovního v projednávání kontestu

Dopontova pokračováno zasedání
o tt hodině odročeno— Ve čtvrtek

pokračováno v debatě o kontestu

Dupontově a konečně usneseno by
v pátek odpoledne hlasování v tá
ležitosti té předsevzato bvlo Po

přijetí CO soukromých předloh pen- -

sijních a po krátkém zasedání vý
konném sezení kolem 6 hodiny
odročeno

V senátu podána v pátek resolu- -

ce kterouž odbor státní vyzývá se

ku předložení senátu všech stávají-
cích smluv se Španělskem načež

pokračováno v debatě o kontestu

Dupontově a koneční 31 proti 30

hlasům rozhodnuto že týž k místu
senátorskému oprávněn není po
krátkém sezení výkonném zasedání

kolem 6 hodiny odročeno V so-

bota vyvolána sen Morganem opět-
ně otázka kubfaská a sice podáním
resoluce kterouž oznání povstalců
co moci lálčící požadováno jest
Resoluce tato projde-I- i ohAma sně-

movnami zapotřebí mUi bude pod

pisu presidentova a tím právě při
znání barvy na tomto vynuceno

býti má Dále projednáno několik

předleb jimil růtným dráhám kla
dení tratí reservacemi indiánskými

povolováno jest povoleno $200000
na stavba spolkové budovy v Mc

Keesport Pa načež po přednese
ní několika posmrtních vzpomínek
na zemřelého senátora Craina za

sedání na pondělí odročeno — V

pondělí poražena 41 proti 6 hla- -

aflra známá resoluce Allenova kte- -

roui přistoupeno býti mělo k dů

kladnému vyšetřování podvodů

'pří poslední volbě r Alabamě pá--
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Z Milwa'ikn oiřiimeno v níilfitn

! fíťflArnž i!iyvi#ké ri4le2jíif
lltífioi Co ivlin byl kon- -

trakt na dřívku kolejnic pro
stavbu novfih dráh jijiunuk Jfch

% prvý n&kltl foo tun olovfih
kolpjnto byl ťlci dtitf lr New
York a o1r#Un klel )k n )rn(k
Jo JajKnikí přímo Jlající řeli-le- n

lui
thlmlit

V tthlcwlulfch ulitu ÍVnn)tvnia
jit imřtnioo 18 dolových

H ru Ioly anthracttové
% 10 pro ťiturnintní Z jejich

tpráv av4l(me ukvW)d ujími-?- é

podřobnfmti: líoku 1 895 v dů-lec-
h

anthracitových lamřstn&no
143005 OHob 5Ui o 3f!0 víc nel
roka předcb&tejfcfbo Produkce
obnáSel 50847104 tuny přlbjttk
o 5340925 NYStČHÍ a nebod udá-

lo ne mnohem méně nel v letech

dřlvějíích celkem 420 V dolech

bitaminéftních pracovalo 84904
osob o 1273 méně nel v předebi-aející- m

roku Těžba obniíela
tun žili o 12012902 tun

více než roku 1893 Okres Luserne

aujíma první místo v produkcí
uhlí anthracitového těžbou

tuny a okre Alleyheny
skýtá nejvíce uhlí bituminéního

Nehody v těchto krajinách dotiáhly
číslice 155

V zujmn stárkářů

Jak minule jme ozn&mili skon
Sila Hlávka třízenou pouličních
dráh v Milwaukee úplnou porážkou
utávkujícfch neboř poleěnonti po-

dařilo ie doxtati n dfitatek ftkčbft

tak že za ochrany policejní vSe-ch- ny

voty pravidelně vypravovati
mohla Leě jak m podobá přijde
vítězství toto ftpolecnotiti draho

Vozy její nice jezdí pravidelně le5

jezdí téměř úplně prázdny a obe-

censtvo kde maže mÍHto pouliční

káry omnibusu používá Dělnické
unie boykotujf spolehnout co nej-

usilovněji a půjde li to tak dále ta
očekává e že společnost k vyjed-
návání a poraženými etávkáři při-

nucena bude

Skňnr utonul
Z Chicaga ovnámeno v neděli

ie akflnr Mary I) Ayer srazil e v

jezeře Michigan poblíže Crosse

Point parníkem "Oneko" při
cemž poškozen tou měrou že v ně-

kolika minutách se ponořil Pět
lodníku utonulo a pouze dva pod a

Filo ze zachrániti V čase srážky
panovala hustá mlha a tou nejspíše
aa neštěstí zaviněno Skoda ob
náší 150000

Cjklon v Illinois

Z Chicaga oznámeno ▼ sobotu

Is střední a západní Illinois navití
ven byl dne toho prudkou vichřici

a lijákem jimi nezměrné škody

spusobeny Vesnička Scioto as

300 obyvatelů čítající byla prý
vichřicí téměř úplně a povrchu
zemského smetena Podrobnějších
Správ dosud není ano pojeníude
grafické úplné přerušeno bylo

Z lnnr oanámsno v j4-
-

Is lrn'ř ) rtďm st4 nM' a

J mlty na nlkobk %hh snl
hlpldl

Ofcoil Vnfmíllim H l na

tltf !' litin t bofti prŘtřM mři
ís ktrfi tttit lkody na ten
ko v m( nbunny

V Allanu lil anlín byl t
ns líli v poJ ívrp obíhodnřrh
b-- i b# v samém tř'dn řnta i
tkodl M 7A'"0 odha luj

I- 11'itdnft M-- i nřreift v

rt 1 1 blnskřm Chas Mronht J
r k křf aa pri

k boiliy úlul-k'- i

po l slřomsm Mndill

IÍ#nton Ky naiítlvenn v n

1
1

pri Ikon viiUmI ktfroul n

kolik přlbylkl řoimetn'! Jndnt
rodina i A lnů rt4 ijfi I Mmř

ďna

V lUitn Mand III anífeno
lJflf V řtndřll pojárnm J' budov a

škoda troooy ofn4ijlff spftso--

b' na

Iln ajirávy spolkového Inspek-

tora v Port Townsund h)rnio
bylo aa minulou saonu vn vrnUt h

a!aských všeho všudy pouan íi17'J
ttilefift

V Vanklon S D kousnut

byl S II Coulson v hádce a pračce
doklort rn ('oney em do prsiu ná-

sledkem kteréhožto kousnuli dosta

vila se otrava krve a smrt vtdor po-mo-

lékařské ve 21 hodinách ná-

sledovala

V Ilammond Ind došlo ve

středu v zasedání rady městské ku

rvačce Přítomným občanům nelí-

bilo se totiž Jednání rady a nemo-

houce jinak zlost svou si vylili je-

dnoduše na pány radní se vrhli a

jak se patří je zmazali

Louisianské zákonodárstvo ve

čtvrtek prohlásilo při společném
zasedání po "sčítání" hlasů v po-

slední volbě odevzdaných čekanou

demokratické za zvolené a to vzdor

protestu čekance republikánsko-po-pulistickéh- o

Pharra kterýž vyše
tření podvodů při volbě i při čí

tání hlasů spáchaných požadoval

U Santa Rarbara Cal zkou

šen ve čtvrtek nový válečný par
ník spolkový "Oregon" a týž uká
zal se při tom býti nejrychlejší
odí válečnou — dosáhnulť totiž

rychlosti 1945 míle za hodinu —

Stavitelé lodě dostanou za to od

měnu v obnosu 1175000

Republikáné washingtonští od

bývali státní konvenci svou ve

čtvrtek v Kveret a delegaci dán

návod pro McKinleyho hlasovati

Platforma prohlásila se pro ochra

nu celní pro vzájemnost obchodní

a pro měna zlatou

St Louis navštíven byl ve

stCedu k večeru prudkou vichřicí

kterouž značné škody spůsobeny
Stromy na mnoha místech byly z

kořenů vyvráceny ploty rozmete-

ny štíty obchodní strhány značně

střech a komínů smeteno a několik
osob padajícími troskami poraněno

Z Washingtonu oznamováno

ve středu že prý prof S P Lang- -

leymu tajemníku Smithsonian In-

stitutu podařilo se sestroj iti vzduš
ní loď v podobě ptáka a kterou

prý již několik zdařilých pokusů

provedl Pokusům přítomen byl
známý vynálezce Alex Graham Rell
a týž tvrdí že pokusy byly úplně
zdařilými

Presidentem jmenován v pátek
soudce Loch re n za distriktního
soudce spolkového v Minnesotě na
místo K R Nelsona ktervž nro

vysoké stáří úřadu svého es vzdal
Nelson zastával úřal soudce spol-
kového od roka 1858 kdy jmeno-
ván byl presidentem lluchananem
a co do služby byl nyní nejsUrším
soudcem spolkovým — Lochren
zastával dosud úřad komisaře

nsUlí I" prý řfhrHtl flonof

kuftrrtt )'! ni njrilhódhřji
přoll bříkmn řdř"fnl fcrsfs#ř
a Is nflíhf rnolné aby linf
%t ph li k itdbf 4ti' oIh' kort

ffřol rři InMi nthnf přot4bli

♦k")ť hlvnf přlřift k loMVito

roího lnuti t#mi 4ll ! prf by

fcopgřs nmíl o fřořovitj dřív

dokud řtavf )%kl' sUnovIsk ob

flk strany hktun ot4ťs
lift ii('n I 'joio

'r Nfkintsiku

% svriboflnxti raltoi stříbra proMá
tt v p4tk ttithl rspribtia4nk4
koftvsfien ) omiřj'k4 kpř41 f

Mhori Itn odbývána bl

SrJsn ptnti MrkUlime

V d#oid I"lrf'v4nr i Va4l1

intonu In výkonným výborem A

P A riínii'n po aralém uv41n

ní dol4ny veíknry tiámílky kin

r l proti navil MciáinUybo a

prshnta ílutny bvly a ín nčt

nfno tak po důkladném uv4!nnl a

vyiptřefil Výbor řpv líííl se

prý o lom Je McKinley jest roz-

hodným Amerikánem s hlavními

a4dmi organisai-- té úplň sou

hlasl a lo co dříve o něm tvrano
proti němu uváděno byln neu

kládá f s na pravdě — Mimo

McKlnleylio k podpoře
členům A P A i Allison lowy
Reed z Maint 2uay i Pennsylva- -

k i tm II
rne iu!iom r Illinois nraaiey
Kentucky Harrison z Indiány a

Morton z New Yorku

1 Washingtonu

t Ve Washingtonu mešká pří
tomně delegace Otoe Indiánů za

účelem porady se sekretářem vni-

tra ohledně sporů mezi Indiány
kmene toho a osadníky na pozem

cích jejich usazenými vypuknu
vších Očekává se že sekretáři

podaří §tí příměti rudochy k pro- -

lloužení času v kterémž osadníci

dlužné za pozemek částky zaplatit!

by museli a rnimo toho že z dluž

ného obnosu pětiletý urok sleví

I Španělským vyslancem ozná- -

meny v patek odboru státnímu

opravy kteréž Španělsko na Kubě

zavěsti míní a sice budou prý tyto
mnohem dalekosáhlejšími než ony

opravy jež kortez již minulého

roku zavěsti zamýšlel a zkrátka

požívala by Kuba po zavedení jich
as téže samostatnosti jakéž pří-

tomně Kanada požívá — Že pro
vedení oprav tčehto odkládáno jest

přičítali prý dlužno tomu že Špa-
nělsko nechce aby snad povstalci

vykládali si mohli že k zavedení

jich strachem přinuceno bylo

I Vyslanec Terrell kterýž jak
známo před několika týdny z Caři-hrad- u

na návštěvu rodiny své při-

jel povolán byl v úterý do Wash

ingtonu a tvrdí se že bezodkladně

na místo své bude se muset navrá-

tili Poměry totiž změnily prý se

v Cařihradě tou měrou že přítom
nost vyslance našeho jest tam ne

zbytnou

t Zátoha zlata v naší pokladně

počíná se rychle tenčiti a očekává

se dle odhada samotných úředníků

pokladny ie do 1 července opětně
nod sto milionů dolarů klesne Za

jediný úterek vytažen bylo i po
kladny za 12134500 zlata čehož

za 12050000 bylo k vývozu

X Státníma odbora oznámeno

bylo v úterý z vyslanectva našeho

v Cařihradě ie dosavadní vyslanec

turecký ve Washingtonu Mavroy
eni Hev bvl odvolán a na místo

jeho že Mustafa Ilay jmenován
Neudána žádná příčina proč tmě

na tato se stala Dosavadní vyšla
neo zastával úřad onen ve Wash

ingtono Jii po minulých devět

roků a v řadě vyslanců co do délky

služby byl třetím
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