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Senátor Morgn vyjádřil se v so

botu vk Wahíngtonu Ie prý ry h

lymi kroky spji'm ku zavedení

absolutismu a lomu ta v

čís nslfliié meze položeny tu prj
veU po naifin tak mnoho vyehvalo

vaněm cříieni republikinském! Vý- -

oír tuto učinil na dotnz jakých

kroku učiněno bude za tím účelem

aby president přiměn byl k zacho

vání se v souhlasu se známou resolcl

ve prospěch Kubáocft a mezi jiným

pravil i následovní: "Kongres ve

skutečnosti přestal jíl býlí hlavním

faktorem v řízení vlády naší a Jen

v případu veta uiá jakousi moc že

toto dvoutřetinovou většinou přehla-sova- ti

mfiže A ani tohoto práva
nemá když jedná se o zahraniční

nase styky Kychlými kroky kráčí-m- e

k zavedení práva svrchovaného

do rukou výkonné moci naší kterou

:omalu nikdo více nebude noci
kontrolovati Byla li jakákoliv prá-

va koruny anglické revolucí r 1770

zrušena ta zajisté byla to svrchova

nost koruny — Može-l- i president
sám o sobě jednaje převrátili právní
stanovisko nase co občana i uo ná-

roda tu věru jest zbytečným že

práva královská t ústavy riaňí jsme

vymítili"
itoacperet vetován

Presidentem Clevelandern zasláno

bylo v pátek kongresu zvláštní po
selství v němž oznamováno jest
vetování rozpočtu na úpravu toku
řek a přístavů a uváděny jsou příči-

ny jež presidenta k vetování tomu t
vedly President uvádí že rozpoě
tem tím nejen povolováno 117000
000 k účeli tomu pro letošek nýbrž
že zároveň opravňováno jest zasedá-
ní kontraktů na práci v obnosu 02

000000 což při nynějAím zbědova-

ném stavu financi vládních Že jest
vydáním přespMIišnym Mimo toho
jsou prý v rozpočta zároveň různé

položky kterýmž nařizováno jest
provádění prací úplné zbytečných
jimiž veřejnosti žádné dobro sposo-be- no

nebude a jež vřadény tam a pří
čin soukromých neb politických Z

„muvoaa iccn povazuje proto za nel- -

lP když rozečet onen vetuje tak
aby zbytečnému mrhání penězi ve--
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m lvi w nruii n r& i ulr i -

' S -
nud aiounoprsťiky okraden na vy- -
pátrání a vrácení Mže vypsána od- -
měna v obnosu $3000
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V snfmovnfi poslanců věnován ce

lý piti k projednáváni kontesla a

sico projedniviii kontest zo 7 di

striktu south carolinskeho a tu po

delélrn ioJ prou vy niasum

pJti tpráva menAiny výboru kte--

rouí v&rotiy Koniestujicmo aanai

dála populisticko republikánského za

ťezpolstatné promasovany jsou

Km vsak není zaiemosi ta vyřízena
"ebor promaseno ze v ponuen uan

buJ B&7rh na "ovuuvážení a pakli

by Př lora kontest u jící nezvítězil

tu pry naitnano nuae na propaseni
kontestovaným demokratem
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W pWloby té měl by každý člen

komise t5000 ročně a každá skupina
měla by právního svého rádce
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AltlfT WU Vlili rjin
lro4nn pffttrlí mračen kterou!

hiatié na rolích ncHmírno ikody

n)ftolH'oy byly

O řWénl cyklonu v bn%& íenké

dněltámese ve Svornosti kteriž Um

zpravodaje svého vyslala meri jiným
následovní'

"Není ani jediného krajana jehož

majetek nebyl poškozen mnozí pak

učiněni jsou během krátkých několi

ka minut úplnf mi žebráky Na rohu

ulic Ohio a Geyer ave vystoupil
sem na pobořený dflm krajana p J
V Balouna odkud nejlépe bylo vi- -

děti dráhu kterou se cyklon bral —
I

nnmni ii „i „ (lat
kwiiijr u uii v #v mwjvi
ave uo TfciMne ceKV 10 raaieieici

I

sou v ssutinách Pan Chabr ho
1

stinský čepuje na rohu Dolman a

(ievfrave dívo v domě úolně sbo- -
1 I

řeném Týž se vyslovil že lituje že

netahvnul v ssutinách neb jest

finančně úplně zničen Podobné

poznámky uslyší člověk od mno- -

hch jinvch kraianft

Ulice Pecker samvmi Cechy oby- -
'

dlená je v rozvalinách rovněž i 14

13 a v6beo víechny ulice ve směru

cvklunu ležící Jeden z nelžalost- -

i

nějSích pohledl naskytuje se oku na

rohu ulio Rutger a sedmé Zde jsou

mnuhédomy úplně se zemí srovná- -

nv a které stoií tv lnou straSně do -

Škozeny Zde zahynulo v jednom
domě 17 lidí mezi nimi Cecb V

puxgi

vnuutm ui iUni
víechnv ostatní okolní ulice Na 11

a Soulard jest čraký kostel v ůpl -

nsh rozvalinách
4

Jnom Lřední cevni ěist obstála- - - — r i

la věsme to mjetek katolíků

českých jsou velmi poškozeny ob--

ikoda na kostelním majetku spůso- -- -
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Síň Těl Jed Sokol na rohu 9 a

Allen ave jest značně poškozena

Vfchodnt sten lest stržena as uo

K odmraftoviní tronek přikroče-- !

do v pátek se vií molnou energií a

ta teprve ao okaiovala opoaHta a

akita v plné své cíle Nejdříve
I přikročeno k odstraňování trosek a

ulic Uk aby pak práce uanadén-- 1

na byla a jelikož íjištžno liroveň
I ' Se brnouti se Um počíni rfttni
1 sebranka kteráž rmatko ka kráde

žím a loupežím používala uíinfno

přivou mostskou opatření aby
torna íabráněno bylo a jelikož po

licie místní k udržování pořádku a

hlídání trosek nikterak nepostačo-

vala povolána do cbranS milice
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Těl Jednota Sokol na síni své po
škozena též měrou nemalou Ceski
fara též prý poškozena značné a

jelikož nalítá se v budově téže i

tÍMkárna katolického lllau zajisté
že i tato poskuzena

Dle nejposlednějších zpráv při-prave-

cyklonem při nejmenSím
na 7000 rodin o přístřeší a jelikož
sotva pro 6000 rodin v prázdných

byteeh místa se najde zajisté že

přijde zbytku nemálo vhod ochota

kongresem vňži nešťastníkům pro-

jevená a veškery stany od-

borem válečním a námořním pro-

půjčené použity budou Zároveň

zjiítřno Že bída mezi stíženými
rodinami sp&sobená jest daleko

vitíf nežli zprva odhadováno a že

zaootřeby bude podpory i měst

ostatních by aspoň částečné uleve

no jí bylo Na odstraňování tro
sek zaměstnáno jest přes tisíc osob

a několik set vosa pracuje na odvá

žení toho co dravým živlem uíetře
no zůstalo Do neděle na ulevení

bídy nešťastníka sebráno bylo ve'

řejnými sbírkami v samotném mé

stě 1169108 v čemž zahrnuto jest
1100000 jež z pokladny měsuké
na ulevení bídy povoleny byly Dle

odhadu komisaře pouličních prací
vyžadovat! to bude při nejmensím
75000 aby ulice podél dráhy kte
rouž cyklon se bral opětně v nile
Žitý stav uvedeny byly

Podobně jako v St Louis tak
v East St Louis shledáno žt spft
sobeni ikoda lest daleko větif

tel li a počátku odhadováno a siro
veň shledána ie bída mezí nešťa-

stníky kteří cyklonem o veíkerý
majetek svftj byli připraveni Jest
lakovou Ie nevyhnutelně pomoci
zapotřebí jest máli bídě a hlada

mezi nešťastníky zabráněno býlí
n Prnto tAká vvdana mavorem pro- -

4 4 '
klamace kterou! pomoc pro neiťa

stníky požalovina Jest Největií
ikoda sp&sobena Um společnostem

f ' kteréž doEor tvčřen Jak tjiStčno
{ byla dráha cyklonu míli a pal Síro

I koo Dravý živel počal řáditi v

j předmístí kdež U nejlepSí reni- -

I denční lUt se naíezala a odtud pak
i bral se smírem křivolatým skrze

čáat tenementními domy taujmu-- ]

to v délce SeHti mil na druhou
i strana řeky V residenční číhú

Tower Grove Park byly ty nejkrá-- '

snéjií residence téměř úplné s po

vrchu semakého smeteny a nesQNtal

Um témčř ani jediný dftm g něhož

by aspoň střecha odneíena nebýva-

la Podél California Avenue

Compton HeighU sniCeno Mméř

vSe co v dráze cyklonu se nalézalo

a totéž platí i o olici St Vincent a

California Kostel Christian ja-

kož i nemocnice Missouri Pacitio

dráhy byly rozmeteny a mezi sto

nemocnými jež právé Um se nale

aaly nemalý zmatek tím spuxobem

Též i několik Školních budov Um

rozmeteno Podobným spůsobem
zničena i méstski nemocnice i
ikoda jedině Um sp&sobeni odha

' důle se na 1200000 Na 13 a

j Soulard rozmeten kontel sv Pavla a

podobným osudem stíženy byly bu-

dovy na okolí několika čtvercft

Dii bral se cyklon po Chateau

Ave do vzdálenosti jedné mile
rni vnitFfk nk Iři VnlICA ItArnlUlna inlnUnl nSwrhn tihnlA ni atAl

veškery budovy na Longíellow
Bonlevard a na Missonri a Hunell

Avenue téměř úplní rozmeUny V

r— —

cbán Pan Tříska však i a rodinou

vyvázl všemu poraněni což Jest

li
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' i
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