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Stávka horníkí

trvá doud beze zmíny a čím dál

tfnt více menší se vyhlídky Že

cestou mírnou v dnech nejbliž-líc- h

urovnána bude Horníci jímž

pomalu zásoby docházeli počínají

stávají se na mnohých místech

zoufalými a klid zachovati stává

se velice těžkým neboť stávkáří

když po dobrém nepodařilo ?

jim pracující dosud soudruhy k

opuštění dolů příměti dosáhnout!

toho zamýšlí násilím Majitelé

dolů těch o v Sem na to se připra-

vují a většina dolu těch jest nyní
stále střežena mocí ozbro-

jenou V pátek podařilo se vý-

boru smírčímu docílili toho Že

svolání schůze majitelů dolů v

níž by požadavky stávkujících
horníků byly projednány většinou

těchŽe podepsáno bylo

Dobrý úřádek
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při hlasování přítomní i bytí

pak enálnfi bylí ipárová
ni Po o nám-n- í výl dku hlaso-

vání rozvinut dlouhý parlamentár
ní boj o lom má li riát do

podimka cxlročiti opponii e

zvítčiU V tom Že přečtěno býti
ritus lo prtidentovo zvláštní po-

selství otázky peněžní se týkající
o němž na jiném místě zprávu při-

nášíme To bylo ale také vše

čehož dokázáno neboť většina

odmítla poselství toto v přítom-

ném zasedání v úvahu vzítí a tak

konečně po vzdání díků místopre-sident- u

Hobartovi za nestranné

vykonávání povinností předšed ni-c-

zasedání o 9 h odročeno
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X Proti potvrzení Powderleyho
co generáliiílio komisaře přistěho- -

valeckého jeví Se v senátu značný

odpor a tvrdí se žc prý vůbec ani

schválení nedosáhne Někteří ze

senátorů jsou proti Powderleymu
hlavně proto an prý jmenování

jeho organizovanému dělnictvu se

nelíbí f

t President McKinlcy čeká prý '?

jen na skončení celní debaty v se- - 1

nátu aby zvláštní poselství své s
otázky finanční se týkající kong- - i
resu předložil Odhodlán prý je i
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1(0(11 Olft lt V lf0 v t- -

ibroji Výkonáli n itti v iU$ pít- -

ují ustanov né a zuravutní stav

rji(h vdor př tálý tu vír- -

fan byl po tloraž ní ď St iodí
výborným

FruJkoo toufl

rovázmoti průtrží mrač 11 navští
veno bylo v nobotti ničit o Kro- -

kuck la 1'růtfž mračen byla
tak prudkou la hlavní obchodní
ulice Main v několika minutách
ravéiíiu jez ru se podobala Z

několik hodin na to dostavila

jouře druhá kteráž títnčř j Stě

[yla horlí prvnřjsí Během bou- -

c této udeřil blesk několikráte do

různých budov a hasiči nepostačili
téměř na daná poplaSná znamení

odpovídali

Dlvailo shořelo

V 1'adticah Ky zničeno bylo
v sobotu večer požárem divadlo
Casíno nalézající se v Lamonia

parku a značný počet osob při
tom popáleno Požár vzniknul
lěhem představení a sice spůso- -

bem byl prskavkami kterýchž na

jevišti používáno Jelikož budo
va ze snadno zapalitelnych látek

stavěna byla rozSířil se požár ve

jce rychle a zmatek kterýž mezi

přítomným obecenstvem se rozší

řil snadno možno si představili
Téměř na sto osob bylo buď zna-

čně popáleno neb v nastalé tlače

nici pošlapáno a věru zvláštním
est Že nikdo o život nepřišel a

Že rány žádného z nich smrtelný-
mi nejsou Hrán byl kus "Ulice
New Yorské" a zvláštním jest Že

před několika lety při zkoušce na

týž kus Boydovo divadlo podobně
:ožárem lehlo

Spáchala samovražáu

V sobotu odp za prudké bouře

udeřil blesk do 3 patrové budovy na

Kuby ul v Bostonu a když hasiči

kteří vzniklým tam následkem to-

ho požárem povoláni byli do ho- -

ící budovy vnikli překvapeni by-- i

nemálo nalezením mrtvoly sl

Barrettovi v úřadovně v kteréž

táž zaměstnána byla 7 počátku

myslelo se že smrt spňsobena by- -

a bleskem a teprve po chvíli zji
štěno že jedná se tu o samovraž-d- u

zastřelením Zvláštním při

tom bylo to že osudnou ránu dív

ka vypálila právě v okamžiku kdy
blesk do budovy udeřil lak zji
štěno spáchala sl Barrettova sa- -

movraidu následkem toho Ze pri
šla o veškery úspory své kteréž

jednomu známému svému svěřila

o kterýchž v sopotu zjistna ze

týž na burse je prohrál

PronltiČacI v Kansas

dávají opětně o sobě slyšeli a jak
Tonek a v neděli oznamováno

učiněny budou opětně kroky aby

zákon prohibičnl co nejpřísněji po
celém státu prováděn byl Jak

několikráte isme už oznámili roz

množil se poslední dobou počet

hostinců v různých městech Kan

saskích měrou nemalou a to hlav

ně následkem toho an úředníci na

provádění zákona nehleděli dobře

vidíce Že lid toho si nepřeje a že

provádění zákona a hlavně získá

vání potřebné svědectví proti pře

iiiuní I )ti J írj)ntt tl v ( l)irKu
t ýl niti) %t jll pf tU lil dobil
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i hiííkA pofjfični při lom tifíí- -
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hlť Ibě t hli na flho lOUtrdé

n ť t iy IJI10 t4klit ni polí
- kt tii iiM m hf and i ho ktkft

ulití tmm xii%tř býval by lyii
Čovin d í slinko i'ln'inii
Mřttby udat na politíi přý hl-ií- ct

cul hochů pťi ♦! ný ntí
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Stikuji
7 Ottuuma la onářucfio v

ofidílí í: přrn tm horníků a- -

fnřtnanýth V duh ch ve l'ořbuh
zastavilo práií když požadavku

(jich o xvý& n( mzdy na tt od

tuny uhlí vyhoveno mbylo V

U acori zastavena tél práce pod
záminkou ale jinou tam požado-
vali totiž horníci aby dáváno jím

ylo zdarma všechno uhlí jež v

lomácnostith svých spotřebují
Společností tvrdí že horníci s

oběma těmito požadavky svými
lo opravdy to nemyslí a že učinili

e proto jedině aby záminku ku

stavte si vyhledali — jednalo se

jim prý jedině o to aby sympati
ckou stávku v zájmu stávkujících
lorníkň východních vyvolali mo-i- li

Ndtisti na dráze
U Maríetta O propadnul se v

neděli v 9:50 večer výletní vlak ze

Zanesville se vracející značně vy

sokým předmostím a dva z vozů

výletníky naplněných sřítil se do

rokle pod tímtéž se nalézajícím
Za pravé štěstí může se považova-t- i

že ani jedinký výletník na mí-

stě usmrcen nebyl Patnáct bylo
ich poraněno těžce a všichni o- -

statní vyvázli s lehčími poranění-
mi neb odřeninami V troskách

vypuknul požár a téměř ani jedin
ký z poraněných nevyváži bez ně- -

akého toho popálení

Ústavnost

zákona posledním sněmem kan-saský- m

přijatého jímž úředníkům

státním dáváno jest právo výšku

poplatků v ohradách dobytčích
kontrolovati zkoušena bude v

Kansas City kdež jeden z dobyt-kář- ň

společnost tamních ohrad na

navrácení částky $2642 žaluje
V Žalobě tvrdí se že společnost

počítala mu za krmení a ošetřová

ní dobytka kteréž do trhu přivezl
více než zákonem povolováno jest
a oroto žaloba tato podána Ve

skutečnosti jedná se o mnohem

větší částku neboť pakliže dobyt- -

kář dotyčný vyhraje a ústavnost

zákona onoho tak bude uznána

podána bude žalob podobných ce-

lá řada tak Že by společnost pak
hezkých několik tisíc dolárků klo- -

piti musela

SamovraŽáu

utopením v řece Hudson spáchal
v sobotu večer I4letý hošík Ben

Simmon z New Yorku Týž po
važoval za své Životní povolání
státi se agitátorem dělnickým

kterýž by stav třídy dělnické zlep
šiti dovedl a vlastní příčinou sa

movraždy jeho bylo to že při
zkoušce do koleje v jednom před
mětu propadnul Mladý Dsamo

vrah zanechal dopis v kterémž

prohlašuje že kroku tohoto nikte

rak nehtuie a že myšlenkou tou

delší dobu prý již se zabýval

" V Kirwin Kan uhořel ve

středu večer starý osadník tamní

H Moulton Týž nesl svítilnu

když tato vybuchla a on hořícím

petrolejem polit byl Smrt rychle
následovala

ůt U m y oitfis rnídutyř ni by
4 tmi tii ha
V dninfvn' potliiru ) trhvál1"

na v a diní p4t člm rpriva
kořili' ktfž upři rif bfJitiíi

ln f t N friik(M 4 S (lakotou

vř( n'i Jí ltkíií tfi káváno 1"

V ftmilu lnliO dřif ti lni pf dbdi
k fthUiv4ní dijb" ttSt t tik

dird do 5 hol (MÍpíib dní kdy
mlřorno irtovii n H h v č r a

klyavdinl tu ilndtý d ti o J ro

til o Sobiti zandání pfílii
nbvb l'o jrahájeftf

hů íwlkládiiio jíflniní fl ho

liny k hodině al do té duby kdy
obdržena od nálu je práva že

celní předloha přijata byl imČ J

lalo přviUcdoii [ni pmána a před
oha presidentovi k pdpiu ode

slána Na lo čteno pot htt pre
fcid ntovo požadující jmenování
zvládni komice kt ráž by otázku
finanční v úvahu vzala a po jedno- -

Kxlinné debatě přijata 124 proti

')) hlasům předloha posl Stont a
z New Yorku kterou kónuse tato
zřizována a na krytí útrat % tím

spojených $ 100000 povolováno
ýli má Po ohlášení výsledku
ilasování zasedání odročeno

V senátu předložena v úterý
zpráva výboru konferenčního je-

muž ct lní předloha odkázánih yla
vše však co vzhledem k téže vy
konáno bylo že as dvě třetiny
její přečtěny Při Čtení zprávy
výborové prohlásil Tillman clem

ze So Caroliny Že proti odhlaso
vání předlohy klásti bude překáž-

ky aŽ do prosince pakli Že obruče
na balíky bavlnové a plátno na

tytéž do seznamu věcí cla prostých
opětně vraděny nebudou leč to-

muto prohlášení jeho mnoho vá

hy nepřikládáno Z dalšího jed-

nání dlužno uvésti přijmutí reso- -

uce kterouž presidentovi dáváno

jest právo k učinění libovolných
kroků jimiž by propuštění občanů

amerických na skúneru 'Compe-tito- r'

zajmutých a ve vězení ku

bánských vězněných docíleno by-

lo Zasedání odročeno krátce po
h Ve středu pokračováno s

projednávání zprávy výboru kon-

ferenčního při ČemŽ Johnson z

Arkansas učinil protest proti té

zprávě na tom základě an prý

výbor překročil právomocnost
svou změněním Článku týčícího
se tiskařského papíru tím že ulo-

žil odvetné clo proti oněm zemím

kteréž platí bounty na vývoz dře-

věné vlny Protest jeho vyvolal
ostrou debatu a konečně předse
dou jakožto neoprávněný zamít

nut byl Další debata vyvolána
byla článkem kterýmž presidentu
dáváno jest právo vzájemnostní
smlouvy obchodní za jistých okol-

ností a podmínek do 2 roků uza-

vírat! Čtení zprávy skončeno

bylo v 5:30 načež po krátké schů-

zi výkonné zasedání odročeno —

Ve Čtvrtek pokračováno v projed- -

dnávání zprávy výborové a pokus
senátora Allisona na ustanovení

doby v kteréž by konečné hlaso
vání o předloze celní bylo předse-

vzato nesetkal se se zdarem Ná-

sledkem toho oznámeno Že zase-

dání páteční tak dlouho prodlužo-
váno bude dokud ku hlasování se

nedospěje Během debaty mluvil

proti předloze Chilton z Texas

Jonet z Arkansas a Pettigrew ze

So Dakoty O 5 hod zahájena
krátká schůze výkonná po jejímž
skončení zasedání odročeno

V senátu pokračováno v pátek
v debatě o předloze celní při kte
réž došlo k ostré slovní půtce me-

zi sen Forakerem z Ohio a Alle- -

poselství kongresu předložití
vzdor tomu že přední vůdcové

republikánští rádi by projednává-
ní otázky té až do zasedání pod-

zimního odložili

% Nově jmenovaný guvernér
území Arizony N H McCord i
složil úřadní přísahu svou v pátek i

v nejvyŠším soudě spolkovém a
'

jtéhož dne nastoupil cestu na mí- - v

savadní guvernér Franklin byl o

tom telegraficky uvědomen a na

řízeno mu by úřad svůj v ruce J
územního sekretáře složil V

X 7 Washingtonu oznamuje se i

že president v podzimním praví-
- C

lelném zasedání koneresu požádá
o zrušení úřadu komisaře lelezn
ního an prý týž úplně zbytečným

V
lest a uřadník onen mimo braní

la-- Jmenován byl totiž komisa-

řem za účelem vyjednávání s indi-

ánskými kmeny Crow Flathead

Cheyane Fort Halí Uintaha Ya--

" kima vzhledem k odstoupení po-

zemků jejich a plat jeho obnáší

$io denně

Úroda pšenice

ye státu Oregon bude jak z Port-Jaad- u

se oznamuje tou nejvčtší v

jjjStorii státu Odhaduje se totiž

x 'ueno bude při nejmenším

tK no buSIů při čemž ještě
iouuuu '„v
dodati dluž: ™ i'vlu

jest výbornou
Nevinní odsouzen

Noah Baney
v£-ze- -í odbývající

c- í„c Kíáfn( káznicí indiánská— --5lffc--

v Michigan City učinil v patek

doznání kteréž ukáže-l- i se býtí

pravdivým za následek mítí bude

AříStřní rev W li iimsnowa

kterýž před 2 roky pro zavraždění

manželkv své na doživotí ousou

zen byl Baney tvrdí Že vražda

ta spáchána dvčma jeho soudruhy
kteří o olouoení příbytku pastora
se pokusili a pí Hinshawovou při

tom dopadeni prý byh

Museli zavřít

V Alton 111 zastavena v pátek
o Důl noci práce v tamní elektrár

ně a plynárně a to následkem ne-

dostatku uhlí Podobně učiněno

býi muselo i v tamní sklárně v

níž dosti zakázek bylo aby celé

leto pracovatí se mohlo Celkem

vvvrženo tam z práce následkem

nedostatku uhlí na 700 osob

Žálá náhraáu

V Sioux City la podána v pá

tek kapitánem Bolandem jchožto
oarníček mm týdne nárazem na

hlavní pilíř mostní potopen byl
žaloba proti společnosti most ten

vlastníci na náhradu v obnosu

Í7ioo Most není prý postaven
tak jak dle zákonů spolkových

při splavné řece býti by to mělo a

tpst nrtf nřekáíkou plavbě Na

tučného platu a svobodného jezdě- - y
ní po Spojených Státech ničeho y

jiného nedělá Úřad onen zastá- -

vá přítomně gen Wade Hampton

X President McKinlcy zaslal

kongresu hned po přijmutí celní

předlo hv senátem zvláštní posel- -

ství v němž poukazuje na nutnost J f

toho aby jmenována byla zvláštní )

komise kteráž by náležitou opra- - j
vu přítomného našeho systému J
peněžního v úvahu vzala V poseli
ství svém praví že činí tak v

plném souhlase se slibem kterýž
v inaugurační řeči své učinil

Tehdy pravil totiž že finanční náš

systém potřebuje nutně opravy
'

peníze naše Že jsou sice dobré

že ale nesmí připouštěno biti aby- — - a f m 3

hodnota jejich byla nadále ohroy
žována Že Jid nápravy ve směr4 "
tomto si přeje dekázáno prý uj
nejlépe výsledkem poslední vblb)
národní kdy velká většina lidu!

našeho zřejmě prohlásila se prl
0— rj r


