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práí úplní zastav na btuh Dle

zprávy ňitbdnho výboru unie

hornická zastavilo dosud práci v

západu fm dietrtktti pennsy I

jtfo horníků v

OlllO tákllj" jich jooo v Indi-

áni Hooo v Kt nttifky a Tenn-- t

na 4000 v Alahamí vít jak

jooo a v llliímí též prán ň jI ri
J6

zastaví n N ! ik m toho zá-

soby uhlí učivídně nu nií a po-

žili že zásoby v několika
dnech úplně budou vyčerpány
Majitelé lt A v kterých horníci
dosud pracují činí vš mn
by připojení dělníků svých k

stávkáfúm zamezili a Jo ml Jařilo

jím to tím Že horníkům vým

mzJu zvyšují a nimi smlouvu na

delší čas při této zjh-n- tiižJí

uzavírají NojvyUÍ zvý ní ozná-

meno ze zipaJní Virginie k J i

přidáno horník dui 1 4ct na tunř
Dle zpráv nt Jřlnkh rozhodli c

stávkující horníci k Jontici ní sou-druh- ft

vých ktc íí dosuti práce
nezanechali po případ: i násilím
Za účelem tím hodlají pořádati
valn? schůze z kterýchž pak stáv-ká- ři

v plném počtu doly dotyčné
navštívili mají a když hy pracující
argumentOm přístupny nebyli tu

po případe i násilí použiti chtí
Otázkou ovScm jest zda tento

plán se zdarem se setká neboť

veSkery doly v nichž dosud se

pracuje střeženy jsou značným
počtem úřadníkn policejních kte-

ří zajistč-- nebudou váhati aby v

pádu nutnosti se zbraní v rukou
útočníkům na odpor se postavili

Protestují

Paničky kansaské zdvihly se

proti oznámenému již námi naří-

zení policejní komise dle které-

hož dámiČky kteréž v policejním
soudě k vezení odsouzeny byly
čas tlučením kamene v kalhotech

jsouce oblečeny krátiti si mčly
a protestem svýrn docílily toho
že rozkaz dotyčný byl odvolán

Paničky hrozily totiž že hlasova-t- i

budou v příští volbč proti všem

úřadníkům kteří s rozkazem tím

co činiti mají a kteří by o znovu-zvole- ní

se ucházeli a to melo ná-

ležitého účinku

Nevinným

uznán v Chicagu v páte k porotou
bankéř Ch W Spaulding kterýž
úpadkem Globe Savings banky sta

rodin okradl a kterýž zároveň um

versitnímu řiditelstvu illinoiskému

jehož pokladníkem byl přes $400-00- 0

zpronevěřil Jest to již po
druhé ve dvou mčsících co

Spaulding před porotou pro zpro
nevěření se nalézal a podobně ja
ko v případu prvém tak i tento
krátě prohlášen nevinným na zá

kládě instrukce soudní dle kte-

réž vinným uznán býti měl jedině
tenkráte když by porota k tomu

přesvědčení dospěla že v čase

kdy peněz oněch použil skutečně

zpronevěřiti je zamýšlel Nyní

zbývá k projednání ještě dalších

25 žalob proti Spauldingovi a ná

vládní státní doufá že přec poda
ří se mu při některé z nich Spaul- -

dinga odsoudit i

V zamisslssippském obcholním

kongresu

přijata byla v pátek resoluce v

zájmu svobodné a neobmezené

ražby stříbra a sice 243 proti 46

hlasům Po prohlášení výsled
ku hlasování ohlásil nově zvolený
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V Sainaw Muh alavMia

byla úplné v nobolu jída na pou- -

iČní dráze tamní a nice nábd
ki til toho že upor kti řýl ri zi

mťstifii a siKbčnotí pouliční
Iráliy po nkolík jíž rnčsícú e

táhnut m jvy šším soud- - tu státním
ve propěch města rozho!nut byl

Společnost zdráhala ne totiž za-

platili různé zvláštní daně kteréž
na společnost městem uvaleny by-

ly a když konečně soud riejvyššl
soudní instancí ve státu ve pro-

spěch města nyní rozhodnut při-

jala jednoduše? rada městská ordi
nanci kterouž dosavadní výsada
společností za propadlou prohla-
šována jest Aby pak společnost
vzdor tomu nemohla v jízdě po-

kračovali a aby možným výtržno-
stem bylo zabráněno nařízeno ra-

dou městskou nahromadění růz

ných překážek na tratích a záro
veň jmenování Četní výpomocní
jolicisté kteří nad udržením po--

ádku bdíti mají Odpor společ
nosti vysvětím se dá tím že ve

sporu mezi městem a společností
téměř o 1150000 se jedná

Rychtou jízdo
nad nejrychlejší v dějinách dráh
naších zaznamenanou vykonal v

sobotu rychlovlak New York Cen

tral dráhy Empire State Express
zvaný Urazil totiž cestu mezi

Syracuse a Duííalo N Y vzdá- -

enost to 14858 mil ve 137 minu
tách Nejrychlejší cesta vykoná
na mezi Batavia a East Iluííalo
kde uraženo 32 mil v pouhých 26

minutách

Hlízový mor

Anglický parník Moth kterýž
ve čtvrtek v noci do přístavu San

Franciského připlul dán byl do

karantény a to následkem toho
Že zdravotní úřad oprávněné po
dezření chová že mezí mužstvem

hlízový mor se zahnízdil Parník
tento plul z Kalkuly a během ce

sty zemřel na hroznou nemoc tuto

jeden lodník a v moří pochován
byl Při přistání jeho nemocni

byli touže nemocí dva z lodníků a

zdravotní úřady následkem toho

uznaly za nutno celou loď na del

ší dobu do karantény dáti

Nás vývoz a přívoz

Statistickou úřadovnou v po
sledních dnech vydaný výkaz tn
našem vývozu a přívozu jesí pro
prvnější neobyčejně příznivým
neboť dosud téměř nikdy nedosá
hnul vývoz náš číslice tak vysoké

jako v roce právě ukončeném
Vvvezcnoť bylo totiž celkem za

$101087001 různého zbož

proti $882606938 v roce před
chozím Přívoz náš obnáše

$764 373905 z čehož za I48!
932605 přiveženo bylo beze cla

Proti roku předchozímu byl př
voz as o $15350000 menším Za
červen obnáše l vývoz nál $172866
880 což jest o $8000000 více

Návrh bftlo komčn Mvilin a

o přijeli pováni vlhly tramou'
ski ku MČaslfinl výstavy kle

řál I oo v PaííJÍ bude rnlhývi

na aháj no králkl zasediril

kom kfeřčŽ V llí kortČino

eUefý UIÍI Ča až do 5 hdi- -

ny kdy jasejánl kofi'eno MM-řeč-

V n o řobi'í líarřisově

ájmu njHilkovýf ti syslěřiiu dřáh

i ifiekýř ti lýk ují (

Vnítu zapínalo V pálk
rojeJnSváním zprávy výbru o

vfl(eiii k ropoČlu
na kryli uhodku načrl přijala
Moranova resobiie požadujfff
na pr siď ntovi potání veikerýrh

zpráv lykají I h lalČnt vy- -

nčz' ní z Kuby b z n ib lilrřio
_ti 11 1

so'1'h II 1 iiiKmia oina
aru říekY ho V 1UIU111 fi vál na

zpráva komise kl rl vf no by- -

i uprav ní hranic in zi Nebrat-os- i

a So pakotoii zbytek ae
árii vnováfi ď batě o zál lito- -

h dráh pacifických Po l h

zahájena ( fiůze výkonná kb ráž

př 6 h protáhla Sobo

ta Miítena výtiradně j n opětným
f iřepáváníiii záli itostf dráh

aí ilu kýl h jako obyčejně tak í

tentokrát vyžádal í nátor Mor-

gan t Alabamy nejvíce řasu Za

s dání odřitČeno aniž by jakčho
JiodniitídocíU no bylo V pon- -

člí hned po zahájení započata
chůze výkonná kltráŽ přes 2

iliny potrvala načež pokračo
váno v debatě o resobici Harriso- -

vě dráh pacifických se týkající
Zas'dáni olroč no po 5 h

' řocufisté lowítl
totiž ti praví kteří jsou proti kaž- -

éřuu dalšímu spojování m n de

mokraty neli stfíbrafskými repu- -

Jikány pomýšlí na svolání státní
u a a 4

konvence nckcly v polovici srpna
o Des Moines v níž by samo

statní Čekanci pro úřady státní
navrženi byli Dle náhledu před-

sedy státního výboru očekává se

více jak polovina všech populi
stů tohoto nového samostatného

inu tí se přidrží
Z Washlnftono

t V sobotu oznámeno presiden
tem jmenování bývalého velmistra

ťytífft Práce T V Powderlyho
generálním přistěhovaleckým ko-

misařem v New Yorku Jakjme-nová- nt

jeho organisacemi dělnic

kými jest přijato svědčí nejlépe
resoluce přijatá v nedělní schůzi

newyorské Central Labor Unie

v kteréž se prohlašuje že jmeno
vání ono jest tou největší urážkou
akéŽ kdy organizovanému dělnt- -

ctvu se strany administrace ná-

rodní se dostalo
X Z Washingtonu oznámeno v

sobotu že státním odborem naří-

zeno novému našemu vyslanci při
Ivoře Španělském Woodfordovi

ňřadní cestou podati vládě špa-

nělské nárok na odškodné v ob-

nosu $75000 za neoprávněné zat

čení a usmrcení dra Kuize kterýž

jak známo ve vězení španělském
na Kubě o život přišel Vláda

naše na základě vyšetřování kte

réž zvláštním komisařem podnik-

nuto bylo přišla prý k tomu pře-

svědčení Že jak zatčení tak i veš

keré další kroky proti dr Wiuzovi

úřady kubánskými podniknuté by-

ly nezákonitými a úplně bezpod-statný- mi

dále že veškery kroky

ty byly v přímém odporu s usta

novením smlouvy mezi Španěl
skem a Sp Státy stávající a že ná
sledkem toho nároky na odškodné

úplně opostatněnými jsou Za
okolností jiných by ly by prý Sp

Státy úplně oprávněnými požado-va- ti

odškodné v obnosu mnohem

větším a částku tak nepatrnou
žádají prý proto an prý přátelství
ku Španělsku dokázati chtí

X Státní náš odbor dle sobotní

zprávy washingtonské hodlá úplně
ignorovati poslední protest kte-

rýž Japonskem proti přivtčlení
Hawaii ku Sp Státům podán byl
a místo odpovědi hodlá prý se-

kretář Sherman pouze potvrdili
příjem noty dotyčné
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V tunř al zabránno Ob- dívky

i) ly učili Ikafni

lynčován
IJ Kll4 AU napdmd v pl

tí k řt rnoth M IirfHI piní M

IhofíMfovoii v obydlí J jím 'A po
znáilntií tfXf ranou do hUvy ji

omráčd nČež na pt I podt
lítka j jího jí polomil a po oblom ¬

ní lůžka tfUkaíui tyto zapáld a

uprchl Požárem pfivoláni tu v

{a hxi ktfí pUriti ny uhasili

a cmI napadané v pobdriím Ue
ní se nalézající pfediitrtní vy po-vř- f

oUtrželi Dťtko nhořtlo —

Černoch záhy byl vypátrán a roz

zuř ným lidem lynčován

Novy vynález

7 Colorado Spring Colo o- -

znamováno koncern týdne Že V

) 14clpH vynašel novou vzduš

nou lor s kterouž prvý pokus to- -

íoto týdn-
- uČiniti zamýšlí Jak
' t t #

se oznamuje zamysli m sloupni z

vrchole Pikes Peak do Colorado

Springs vzdálenost to 10 mil při
čemž zároveň i sestoupení z výš-

ky 8000 stop nutným se stane

Cestu tuto vykonali hodlá na dva

krát a sice hodlá nejdříve sestou- -

liti na vrchol hory Cameron kte

ráž o 4000 stop nižší jest a 5 mil

od Pikes Peak se nalézá odtud

pak teprve sestoupí do Colorado

ÍSprings Výsledek pokusu jeho
očekává se se snadno pochopitel

ným napjetím

Lstavnost zákona

kterýmž v Illinois zapovídáno je

barvení pamásla bude v těchto
dnech v Chicagu soudně zjištěna
Tři firmy kteréž doposud výro- -

ou barveného pamásla tak aby
toto pravému máslu co možno

nejvíce se podobalo se zanášely

oznámily totiž že s prací v továr

nách svých opětně započnou a že

pracovat! se tam bude tak dlouho
dokud úřady proti ním nezakročí

Učiněno tak bude jedině za tím

účelem aby ústavnost zákona do

tyčného zjištěna býti mohla Zá

konem tím jak jsme již oznámili

zakazováno bylo každé barvení

oleomargarinu a zákon přijat byl
na nátlak majitelů másláren jichž
obchod výrobou téhož citelně byl

poškozován

Nezvýší mzdu

V Atlantic City N J odbývá
na v neděli porada zástupců unie

sklářské a výboru majitelů sklá

ren v nichž láhve vyráběny jsou
vzhledem k požadovanému zvýše
ní mzdy dosavadní o 5 procent a

výsledek porady byl ten že zvý
šení mzdy odmítnuto Majitelé
skláren dokázali prý že násled

kem nynější tísně jest jim úplně
nemožno požadavvku onomu vy
hovět! a tak i pro rok příští zů

stane mzda touž jakář po přijetí
celního zákona Wilsonova zave

dena byla

Chtf se stínovat

Z Antlers I T oznamováno v

neděli že prÝ Indiáné kmene

Choctaw a Chikasaw zamýšlí vy

jednávati se Spoj Státy ohledně

odstoupení všech jejich pozemků
v Indián Territory a to proto po
něvadž zanáší se úmyslem do Me- -

i í
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i

1

A

3

V 4

dauou pup Simpom mi t Karn ii
kl rotil poadujf n při dedovi
jm fiování pi finZbo výboru
kli rýl ly záležilosli cukf rního

lřiilfi vystřít Ve člvrlk opt
n riiČlio tu vy konáno a #ad'm(
na páť k odř' no hlavně násb tb

kun iijiíténí Cafiřiona že výbor
konferenční bude v ten Jen již

mor i částinou zprávu svou o ti
pí dloe předložili

V nčmovnř otanrů jntnáno
v pít k o zprávě koní retičního

výlKíru na rozpočti 4ro kryli

si hodkft pří čemž schválen opra
va senátem učinčná klirouž tena

pancéřů na nas' lo-l- ě válečné na

Jjoo za tunu ustanovena j st V

projdnávání ropočiu protáhlo
se až do o:J5 večer kdy zas dání

na pondělí odročeno V pondčlí

podána sněmovně kon čně ku pro

jednání zpráva 'výboru konferen

čního ohledně předlohy celní a tu

stala e věc neočekávaná — předlo-

ha totiž po debatě ! 2 hodinové

krátce po půl noci B proti 8

Jasům přijata Se strany repu
blikán A řečněno pouze dvakráte a

to při zahájení debaty původcem

ředlohy Dingleym a ku konci

téže Payiiem z New Yorku Proti

ředloze nihivilo to demokratů a

populista leč námitky jejich zů

stávaly se strany republikánské
neodpovídány Pro předlohu
lasovah všichni přítomní republi-án- é

a 5 demokratů Populisté
stříbrařští repnblikáné nebyli

též svorni 3 stříbrařští republiká
ne a 4 populisté zdrželi se hlaso-

vání 12 pak populistů hlasovalo

se 106 demokraty proti předloze
Ve 12:27 odročeno zasedání do

středy
V senátu projednáván v úterý

rozpočet na krytí schodku a při
tom nejvíce času vyžádala si pro- -

ednání položka kterouž ustano

vována jest cena která za pancé- -

e pro nové lodě válečné placena

ýti smí Po delším rokování

ustanovena cena téhož na $300 za

tunu což jest o $125 méně než

odporučeno výborem a odborem

námořnictva Po krátké schůzi

výkonné odročeno-zasedá-
ní kolem

h večerní Ve středu hráli si

páni senátoři na schovávanou ne-

boť od 12 do s hodin neustále

jednotliví senátoři hledáni býti
museli tak aby dostatečný počet
členů k jednání potřebných 1

síni senátní se nalézal Na po
řádku byla resoluce pop Ilarrise
z Kansas záležitostí dráh pacific

kých se týkající a výsledek byl
ten že konečné projednáni tézt
na druhý den odloženo Přec

odročením podána výborem na

záležitosti zahraniční resoluce

kterouž opravňuje se president k

jakýmkoliv krokům jež za dobré

uzná jimiž by docíleno bylo pro
místěni z vezeni Španělských na

Kubě tří občanů amerických a na

vrácení skonem 'Competitor pft
vodním majitelům Ve čtvrtek

vyvolána značná debata návrhem

na znovuuvážení resoluce kterouž

sekretáři námořnictva nařizováno

zapoěíti s přípravnými pracemi

pro zřízení hlubokého přístavu v

San Pcdro Cal Návrh ' tento

opodstatňován tím že původně
hodlalo sc věnovati na zřízení ce

lého přístavu pouze $3000000
kdežto nyní odborem námořním


