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V Chicagu spáchal v pondělí
samovraždu zastřelením kapitán
spolkového dělostřelectva L Ast- -

spodáfský a týž konečně beze

změny přijat — Návrh aby roz-

dávání semen bylo obmezeno an

prý tím zájmy semenářů ohrožo-

vány jsou byl velkou většinou

zamítnut — Ve středu přijata Dyla

předloha kterouž povolováno jest
13000000 ku položení podmoř-

ského lana mezi San Franciskem

a ostrovy hawaiskými což má býti

jaksi počátkem ku dosažení pod-

mořského spojení s ostrovy fili-

pínskými V témže zasedání po

429 N 24th St 'Glasgow Block) So Omaha

Dokonalý a úplnt bér všeho druhu barev skla
iicjnovéjších vzorků papírů na steny

0 rámců na obrazy atóŤV
Zboží prodává se za botové ve velkém neb malém Práce barvířské a

natěračské i barvení návěstnlch tabulí atd vykonávají se dobře a spole-
hlivě Pouze nejlepší dělníci Be zaměstnávají

Tames Klovitslrtf" řiditei ♦

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Senátní výbor na volební zá-

ležitosti rozhodnul v úterý jedno-

hlasně prohlásit! mfsto montan-skéh- o

senátora Clarka za uprázd-

něné Clark jak známo nepřá-tel- y

Bvými obvinován byl že

zvolení svého pomocí peněz docí-

lil a důkazy proti němu podané

byly takového rázu že jiný roz-

sudek vůbec ani možným nebyl

Clark jest prý obětí okolností ne-

boť nečinil zcela niCeno jiného

neŽ co činili jeho předchůdci i

nynější jeho odpůrci a co v Mon-

taně již od mnoha roků — jako

mnohde jinde — zvykem bylo že

totiž při volbě peněz nešetřil

t Za společníka Bryanova na

demokratickém lístku president-ské- m

navrhován jest nyní bývalý

poslanec v kongresu Charles A

Towne z Duluth Minn kterémuž

by se prý dostalo nejenom podpo-

ry demokratů a populistů ale kte-

rýž prý by značně táhnul i ze řad

oněch republikánů kteří s rozpí-navost- ní

politikou nynější admini-

strace spokojeni nejsou —Towne-ov- o

hnutí vyvoláno po oznámení

že soudce Caldwell z Arkansas za

žádnou cenu by nominaci místo-presidentsk-

nepřijal

Bode prý přebytek

Sekretář pokladny podal v úte-

rý kongresu rozpočet příjmů a vy-

dání nejenom v letošním úřadním

prohlášena byla v pondělí nejvýš- -

ším soudem spolkovým chicagská
ordinance proti-cigaretní- 1 Roz-

hodnuti toto učiněno bylo v pří-

padě Gundlinga proti městu Chi- -

cagu v némz ústavnost orainance
oné upírána byla

Samovraždu

otrávením spáchal v úterý v Tyn- -

dall S DM 20tiletý Emil Částka

zaměstnaný v tamním Grand Cen-

tral hotelu Mladík zamiloval se

do jedné z dívek v jidelně poslu-
-

hou hostů zaměstnaných a když
tato lásku jeho opčtovati odmítla

vzal si to k srdci tou měrou že

strychninem se otrávil

Naše koni do Afriky

Z New Yorku oznamuje se že

uzavřen tatr byl zástupci vlády

anglické kontrakt na dodání 35

tisíc koní jež pro armádu angli-

ckou v Jižní Africe určeni jsou
Koně musí vyhovovati týmž pod-

mínkám jako koně kupované

pro armádu naší což značí že v

kupováni budou hlavně z Kentu- -

cky Indiány Illinois Missourí a

lowy Hlavní prohlídka konána

bude v Buffalo odkud pak do
v

New Yorku a odtud na místo své-

ho určení dopraveni buďou

Ze žárlivosti

V Chicagu zastřelil v úterý na

ulici Reinhart Tom na Augusta a

Paulina ulici i61etou svou švakro-vo- u

Idu Kellarovou načež zbrařl

sám proti sobě obrátil a se světa

se sprovodil Příčinou dvojná-

sobné tragedie byla žárlivost ne

boť prý mladá švegruŠe na zami
lované pohledy leno nedbala a

více jiných si hleděla

K výtržnostem

došlo v úterý v Mamorenek West-chest- er

Co N Y a sice učiněn

byl stávkujícími dělníky po větši

ně Italy útok na skéby na ' pra
cích veřejných zaměstnané při
čemž bylo několik osob potlučeno
a jeden ze skébů smrtelně postře-
len Vůdcové ' útočníků byli zat

čeni a ostatním dáno na vědomí

že podobně s nimi bude učiněno

pak-l- i Že z města se neuklidí

Stávko

prohlásilo jak z Frostburg Md

ve středu oznámeno pět tisíc hor-

níků v oblasti Georges Creek a

sice následkem toho an majitelé
nechtěli vyhověli požadavku hor

níků ' o uznáni unie a o zvýšení

platu Obě strany odhodlány jsou

nepovolovati a tak možno očeká-va- ti

dlouhou a tvrdošíjnou stávku

Náš vývoz

Dle zprávy statitistické úřadov-

ny vyveženo bylo ze Spojených
Států za březen za $16868270
chlebovin za $2171016 dobytka
za $13366535 potravin za $33-0967-

bavlny a za $6494981
minerálních olejů Za posledních
devět měsíců jeví se úbytek vývo-

zu chlebovin $29700000 ve vý-

vozu dobytka $8200000 bavlny

$13000000 a minerálních olejů

$1400000 a přírůstek ve vývozu

potravin $5000000

K zátop! v Texas

Dle docházejících zpráv spůso-ben- y

po celém jižním Texasu zá

topou o niz minule obšírnou

zprávu jsme přinesli škody daleko

větší než jak zprvu odhadováno a

náčiti se prý budou do milionů

Největší ovšem Škody spůsobeny
rozvodněnou řekou Colorado kte

rouž nižeji položené pozemky v

okresích BastropFayette a Whar-to- n

zaplaveny mosty strhány
ornice a ploty odplaveny a značně

Životů lidských zmařeno Též i v

přímořských okresích spůsobeny

Škody nesmírné zvláště pak

Matagorda Co- - kdež prý většina

pozemků stála ve středu pod
vodou

Z KUBY

Presidentem vydán byl ve stře

du rozkaz jímž slučovány jsou

departmenty Havanský a Pinar
del Rio pod správou generála

Fitzhugh Lee-h- o a hlavním sta-

nem v Quemados kde přítomně
hlavni stan posádky naši na Kubě

jest Soudí se z toho že povin-

nosti generála Lee-h-o budou Čistě

vojenskými a že gen Ludlow ovi

dosavadnímu guvernéru Havany
Douze civilní správa na starosti

ponechána bode "
? i

heim kterýž druhého dne veselku

míti měl Příčina samovraždy
není známa

Státní pokladník iowský za

počal v pondělí s vyplácením půj
ček učiněných v celkovém obnosu

$40000 bankami íowskými ku

krytí vydání spojeného s dopra-
vou 51 pluku iowských dobrovol-

níků ze San Franciska do Des

Moines

U Farmington la spáchal v

pondělí samovraždu utopením zá-

možný farmer Andy Newman

Učinil tak následkem chatrného
zdraví

V So Dakotě skolektováno

za prvé čtvrtletí $202994 státních
daní největší to obnos v jedinkém
čtvrtletí od té doby co So Dako- -

ta státem se stala

Ve Wakonda S D uhořtlo

pondělí 2leté dítko manželů a

Wm Hardingových Převrhlo na

sebe hořící lampu

V m Wyomingu
Gold Hill distriktu přišlo se v

minulých dnech na ložisko zlaté

rudy kteráž na $30000 z tuny

vydávati bude

V Chicagu stlučen byl v úte-

rý

v

skébský jeden omýtkář za-

městnaný v přízemku budovy
Marshall Fielda stávkujícími děl-

níky uniovými tou měrou že o

zachování jeho při životě se po-

chybuje

Z rozhodnutí pokladního od-

boru odvežena bude darovaná ku-

kuřice obilí a jiné potraviny
m

Indům v lodích vládou

zjednaných
""

i Z Heelev Kan oznámeno

y úterý že celá západní část státu
navštívena bvla ' prudkou vánicí

Sněhovou kteráž místy až i v bliz- -

zard se proměnila i e i

'
V Amityville L U N Y

odbývána byla v úterý republikán- -

ská konvence za účelem zvolení

delegátů do konvence státní při
níž bývalý senátor R Higbie roz-

čílil se tou měrou že smrt ochr-

nutím následovala

Ve Frankfort Ky zaměstná
vá se velká porota doposud vyše
třováním případu zavraždění Goe

bela a místním Časopisům zapo
vězeno přinášen zprávy o tom

kdo za svědka před velkou porotu

povolán byl

V Chicagu započato opětně
se sbíráním příspěvků pro hlado- -

vící obyvatelstvo v anglických
državách indických

U Storm Lake la přišel ve

středu večer při lovu kachen o ži-

vot bankéř T D Harker Dle

všeho zasažen byl as vadou srdeč
ní neboť mrtvola jeho nalezena

sotva v 10 palcích vody

V Dubuque la podána ve

středu žádost bratrem zemřelého

arcibiskupa Hennessy-h- o o pro
hlášení otevřené vůle za neplatnou
a to na tom základě že prý po

zdější vůle stává a v ní lépe na ro

dinu a příbuzné pamatováno jest

V Chicagu padal ve středu

a ve čtvrtek sníh napadlo ho přes

tři palce podobně oznámeno z

Peoria 111 Burlineton a Des

Moines la a La Crosse Wis —

V Salt Lake Utah zastave-

na ve středu práce v tamní tavírně

a to proto poněvadž požadované

zvýšení mzdy odmítnuto Spo-

lečnost tvrdí Že zvýšení bylo by

totožným téměř se skonfiskováním

majetku neboť pak
'
musela by

prý prodělávati

Z New Yorku vyplul ve stře-

du parníkem St Louis poslíček

J M Smith vyslaný školními

dítkami bostonskými s poselstvím
k boerskému presidentu Krugero-v- i

v němž vřelé sympathie mláde

že americké s válčícími Boery vy-

slovovány jsou

V Chicagu spáchal v úterý
večer samovraždu zastřelením 17

roků starý J N Šístek a sice uči-

nil prý tak následkem toho že

den před tím o práci přišel

Páofim úfadníkfim spolků

Úíetní (obchodní) knihy jako Ledř
r JournkU denní knihy a jéod

t-- v vahta-- u Vokroka Zapafo "

Z FILIPÍN

Od generála Otise obdržena v

pondělí z Manily odborem váleč-

ným následovní zpráva: "Generál
Bates právě vrátil se z jihu po t
umístění posádek 40 pluku v Su-rig-

Cagayan Iliganea Isamis a

Dapitan v severním Mindanao a

Naď bezpečnosti pobřeží v Min

danao a Jolo bdí dvě válečné lodě

dvě dělové lodice Vojsko ob

sadilo zmíněná místa beze všeho

odporu Dvě stě čtyřicet jeden riflí

97 kusů děl se vzdalo Jedenáct
míst v Mindanao a tř: v Jolo ar- - za

chipelagu obsazeno bez vypálení

rány Poměry jsou tam celkem

uspokojivé''

Dle zprávy zdravotního ko

misaře událo se za měsíc leden

městě našem 104 úmrtí v únoru

88 a v březnu 103 proti 148 v

lednu 101 v únoru a 1 17 v březnu

roku minulého

— UpozorSujem ctěaé obecen-

stvo na nedělní divadelní předsta
vení Těl Jed Sokol kterého by

se měl každý milovník divadla iti

Jak se dozvídáme bude

to poslední divadlo pořádané od

odboru v této seasoaě a jelikož v

něm vystoupí můžeme směle tvr-di- ti &

naše nejlepší ochotnické síli

tudíž se obecenstvo jistě pobaví
Hráti se bude výpravná veselohra

z doby Rokoka kde střídá se

vtip za vtipem tak že člověk

jest
f udržován v stálém smíchu

Hlavní úlohu hraje známý komik

pan Jan Švejda jehož to bude po-

slední vystoupení v této seasoně

Z Dam účinkují paní K Dlasko-v- a

P E Bandhaurova a slečny

Nejepinských jež jsou zajisté zá-

rukou výtečné hry

Divy Yellowstone parku
Z hodnověrného pramene se oznamuje

že geysfry yellewstonského parku pone- -

našla taizi ramaiujie ijtu oouivu
hodné scenérie Dokrvvall se budovami
což znamená že práce přírody ch lí se ku

konci Turisté Kteri jeste niKay nena
vštivili tento park meli by tak uíiniti
pokud možno nejdříve dokud není pozdě
Tento případ uvádí nám na paměť že

úpadek a mizeni jest zanonem svém jas
zeměpisného tak fysického Zdraví jest
nejvzácněiší vlastnictví na světě a nikdy
nemůže nýtí řlovřk doti opatrným aby
si Je udržel Na jaře obnovíte svou sílu

a oživíte krev i Čivy nejlepším ze všech
léků — Hostteterovou žaludeční hořkou
Léčí též žaludeční nepravidelnosti Zku

ste ji

13o IPaříže
Kdo se chce letos podívatí na

výstavu učiní dobře když si po

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob

držeti Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie

a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co

má jednatelství pro následující li

nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston

Ilaiiiburír American " Line Red

Star Line Holland-America- n

Line Compagnie Générale Trans

atlantique American Line White

Star Line Cunard Line a Anchor

Line Dověděti se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati

poštovní lístek a8tf

Podobizna Karla Jonáše

Nákladem Národní Tiskárny
IOQ-51- 1 South i2thSt v Omaze

Nebr vydána byla zdařilá podo
bizna zvěčnělého předáka našeho

Karla Jonáše podle jedné z nej-lepší-
ch

jeho fotografií Podobizna

jest na velkosti papíru 13x18 pal
cích a prodává se sama o sobe za

30 centfl Podobiznou touto do

plněna jest hojoá sbírka obrazů

vlastenců a vynikajících mužů v

národě československém jež jsou
v knihkupectví Národní Tiskárny
na vťběr Ve Sbírce tétO nalézali

se též Hus a Žižka jakož i skoro

len rozpočet pro distnct Lo- -

umbie v obnosu $8000000 —

V sněmovně poslanců rokováno

rozpočtu pro odbor hospodářský
ze 37 strinek téhož 25 bylo jich

projednáno Rozpočtem tím po

volováno býti má $4116800 —

V úterý usnešeno by otázka zda

senátor Quay z Pennsylvanie k

místu svému v senátu oprávněn

jest v úterý 24- - dubna k odhlaso

vání předložena byla V témže

zasedání usnešeno nepřistupovati
na sněmovní předlohu o zřízení

vládním pro Hawaii následkem

čehož odkázána též výboru konfe

renčnímu — Zt ytek zasedání vě-

nován posmrtním vzpomínkám na

zemřelého poslance Blanda z Mis-sou- ri

--— Ve středu po dlouhé a

tuhé debatě přijata byla 16 1 proti
53 hlasům celní předloha pro
orto Rico tak jak senátem opra- -

r VIII 11 '

vena Dyla rro preaionu maso

val mimo republikánů jeden de-

mokrat proti pak s demokraty
lasovalo 9 republikánů

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Hrází zase stávkou

Z Chicaga oznamuje se Že uai
oví strojničí hrozí opětně stávkou

a že z práce vystoupí pak-- h spra
vedlivým požadavkům a stížno

stem jejich y dnech nejbližších

vyhověno nebude Hlavní stížnost

spočívá v tom že prý všichni

stávkáři zpět do práce vzati nebyli
že někteří ze zaměstnavatelů

nyní zdráhají sé sporné otázky

jak předem dohodnuto k vyřízení
soudu smírčímu odkázati

Vrátili se do práce

V Indianapolis Ind vrátili se

v pondělí do práce unioví tesaři a

stavební truhláři když vyhověno

požadavku jejich o 30 centů za

hodinu a zavedení osmihodinové

doby pracovní Mimo toho do

stávati budou plat a půl za práci
přes čas a mzdu dvojnásobnou za

práci nedělní — Podobně docíle

no dohodnutí se stávkujícími plum

bery a sice dostávati budou děl

níci třídy prvé $21 a třídy druhé

$1650 týdně při 47 hodinách tý
denní práce

Samovraždu

zastřelením spáchal v pondělí 1

Livermore Čal bankéř H H

Pitcher Týž měl toho dne v sou

dě pozůstalostním skládati účty co

poruČník pozůstalosti Thomas

Varney-h- o na $600000 se páčící

byl však v účtech zkrátka a proto
také raději samovraždu spáchal
než aby trestu naň čekajícímu se

podrobil

Chystá se na cesto

Admirál Dewey jak známo při- -

jmul pozvání města Chicaga
chvstá se už nyní na cestu na

kteréž i v zájmu své kandidatury

presidentské půsebití chce Z

Washingtonu vyjede do Chicaga

29 dabna aniž by jedinkou za-

stávku učinil jakmile však návště-

vu Chicaga si odbyde nastoupí
cestu údolím ohioskýma mississip- -

pským při čemž hlavní zastávky

učiněny budou v Jacksonville III

v St Louis Memphis Louisville

Nashville a Frankfort

Stav osení

Hospodářským odborem vlád

ním v úterý vydána byla zpráva o

stavu osení dle něhož odhadován

jest stav ozimky na 821 proti

779 v témže období roku minulé

ho V Ohio Michigan a Indiána

způsobila značné škody hessenská

moucha tak že sklizen bude sotva

poloviční V ostatních státech

odhadován jest stav ozimky ná

sledovně: Pennsylvanie 72 Ohio

47 Michigan 57 Indiána 51

Illinois 88 Missourí qi Kansas

99 Texas rot Oklahoma 99

Washington 106 Oregon 100 1

California 90 Stav žita odhado
ván jest na 84! proti 84 9 v roce

minulém

TRŽNÍ zprávy
Chicago 12 dobni 1900

Pienice udržuje t atejné ceně t pornem k mí-

rni lé in n týdnu Tzdor tomu že výioz její t minu-

lém týdnu znaínS klesl Včera prodávala se i
za 6U&70c larka za S3@633£c pro krěten za

6!a@e7c a pro iervenoc za tS77é®68!i

KuknHce prodává ts poněkud lacInSji sice
zboži hotové za 89K@3Xc pro květen za 3910

pro Scrvcaec za i%c
Oves také jest poněkud lacinější neboť prodá-

vá re zboží botová za 2fi%s a bílý íílo 2 za 27®

28KC

Cena hovézíbo dobytka jest proti minulému

týdnu lepil a tento prodává se ca ceny následu-

jící: Pěkní Toli prodávají se za $50U@t8S hu-

beni neb prostředni za $4103)485 jatečui a k
žíru za $3 50®4 85 krávy za 13 0M&4 51) a jalovice

$310&475 texaaiti býci prodávají se la (325
©375

Vepřový dobytek také vstoupil v ceně a pra--

střední prodával se zvláíii pěkný za I6454i565

těžký za t5W@54Ó lehký za $5i5@5W Vět-iio- a

prodejů byla po $540@555

Omaha 12 dubna 1900

Přívoz Teikerébo dobytka jest velič slabý
následkem řehož cena jeho poměrně stoupá Na
hovězím dobytku připlatilo o 3 do 5 centu na
vepřovém od 5 do 7 centů- - a skot drží se také v

sluíné ceně i i

Voli prodávali se za 13500485 krávy za $200

©420 jalovice za $325®450 '

Vepřový dobytek jak výěe uvedeno stoupnul '

také v ceně Nejlepíí kusy prodávaly se po 1533

537

Vejce jsou velmi laciné a sice Čerstvé aa 10®

lOKc tucet ' i'
Máslo je ceny znsěuě laciněji! Obyčejné

prodává se za 18c stolní za 14® 15c a z máeloven

zalřc v- '
Drůbež živá prodává se za tyto ceny: slepice

iVc lh kuřata 8c- - kachny 7%c husy7Mc
krocani 1c

Klíže jsou ceny nezměněné íís 1 syrové za 7)4
9 'ic lít 1 solené 8 { 2 TJ4--

i telect 9c
Seno prodává se v ceně nstálené nejlepil s

výiib SS 60 prostřední $550 z nížin $500

- i St Louis 12 dubna" 100

Pienice byla v zdejiim trhu dnes ceny ntlti
ozimka Cnrvená ěislo 2 prodávala se v elevatoru
za 71X na trati 73cX@78K pro květen 10% a

červenec 67}4

Korná stoji v ceně o něco níže Prodává ae

ěís 2 reievatom za 34cna trati za8SH@39X

pre květen za 37%c a pro Červenec za 3X©38
Bavlna drží se stále v ceuř "ysoké prostřední'
5 1 v ':

Spisy vydané naším náxladstn

Leietínský kovář háiwfi Svatopluka Če
cha dle původního v Rakousku ekonfl

skovaného vydáni Čítá 88 stran Cena

25 centů Do Čech zasýláme ji se zaru-

čením správného dojití za 55 centů B6- -

hem jednoho roku rozebráno bylo vy
ůin prvé a uspořádáno drune americké
vydání

Památky teikiith emigrantů NaDsai
Tom Čapek

' 8 9 původními vyobraze- -
nimi Cena vázané la centu

Valditín historicko-romantick- ý obran- -

od Karla Herloše Cena 60 centu

Dř dietní AztékSv román ve třech dí
lech od Duplesise Cena 60 centu

Po vůlnoei román od Vác Vlčka 480

velkých stran Cena 80 centu

Nebezpečni tajemství román z anglické
ho od Chas Beada 331 stran velkého--

formátu Cena 40 centu

Elba a Waterloo historický román od
F Stolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centu

Sukcvisv Králodvorský a Zelenohorská
se snímkem několika listů prvnčjšího a

poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c

Tajemství tlačinv na Porter Squarů
Napsal B C Farjeoni přeloženo t

240 stran velkého formátu Ce
na 4U centu

Školní tákonv v Nebrasce Zčeštil Jan
Rosicky Cena 50 cent

Novů Voňte Kristo napsal J11I Ver ne
obsahuje 576 stran cena 75 centů

Vtiní lid velký román věhlasného ro--

manotMsťe Euiresa Sse 1216 stran pou- -'
ze 1100

Tajemný hrad v Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centu

Chrám Matky Boií PaHíi čili Esme- -

ralda spanilé děvče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena ou centu

Osudnou stopou poutavý román od Em
Oaboriana Obsahuje 415 stran cena
85 centů

Dltí kapitána (Jranta Jeden c největ
Sích a Dejpoutavějších románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

VcitUh tlulbáeh povídka % dějin če

ských od Aloise Jiráska Cítá 256 stran
ceaa 20 centů

Mest proudy histwický román s dějin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů

Bitá Bóra aneb tři léta c třiceti: histo
rický román z dějia českých ca války tři-

cetileté od Lud Rellitaba Cítá 1536

stran cena $100

Moderní troei Velepoutavý román
od B V Hacklander a Obsahuje 1120
stran pěkného formátu Cena 75c

jVW lajnatti paHUki Román od Pon- -

„ a„ Trrail I Mat románu "V aalnni
na galejich" Cítá 106 stran cena 50c

gaUjtck" Čitá 448 atraa etaa S3e

roce ale i v roce příštím a z téhož

vysvítá že po uplynutí příštího
roku úřadního můžeme oČekávati

přebytek v rozpočtu vládním v

obnosu 1152000000 Rozpočet

jeho pro rok letošní jest násle

dovním:

Příjmy:
Clo $233000000
Vnitrozemni daň 292000000
Různé 35000000

Celkem $560000000
Vydání:

Služba občanská $104000000
Odbor válečný 135000000
" námořní 55000000
" indiánský 11000000

pensijní 143000000
Úrok 42000000
Odhadnutý přebytek 70000000

Rovná se příjmu $560000000
V úřadním roce končícím dnem

30 červnem 1901 odhadnuty jsou

příjmy a vydání následovně:
'

Příjmy:
Clo $240000000
Vnitrozemni daří 300000000
Různé 37000000

Celkem $577000000
Vydání:

Služba občanská $115000000
Odbor válečný 125000000

14 námořní 60000000
" indiánský 10000000
V pensijní 145000000

Urok 40000000
Odhadnutý přebytek 82000000

Rovná se příjmu $577000000

Popullsté oklahomští

odbývali v úterý v bnid svou

územní konvenci za účelem zvole

ní delegace do konvence národní

a tím výsledkem že 23 delegátů ze

čtyř okresů se odtrhlo a v samo

statné konvenci jmenovali delegá

ty do konvence ciacmnaUké te

ráž samostatný lístek president
ský bez ohledu na nominaci de

mokratickou navrbnoutí má

Republikáni v Maine

odbývali ve středu státní konvenci
svou v Lewiston za účelem jme
nování delegace do konvence ná

rodní při čemž přijata platforma
v kteréž schvaluje se administrace

McKinley-ov- a a platforma saint
louisská a odporučuje se zřízení

kanálu nicaraguanského a polože
nf podmořského lana tichomořské

ho vládou

Zkairresu
V senátu skončeno v pondělí

projednáváni rozpočtu pro odbor

indiánský v obnosu $8414000
při čemž 30 proti 16 hlasům škrt
nuta byla položka povolující pod

poru sektářským školám na jed

ootlivýcb reservacích indiánských

Zbytek zasedání věnován roková

a! o zákoníku pro území alašské

jakož i debatě o předloze kterouž

by reobčanům právo ku zabírán

zlatých klejmů na Alasce upíráno
bylo — Úterý věnováno bylo pro
jednáváni rozpočtu pro odbor 00

všichni vvnikaiící mužové z dobyl Klub srdctricAkluki Román od Pon

novější Seznam

zaile se na ukázka zdarna


