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i

ashlngUtna a lávají jikmiU i-- l

loba sklesne na To milionů bud

vydáno nových fto milionů dlubopi
si na sebnnf zlata ipét ď vlilfJ

pokladny IVi£?gfci a spekalant
na Wall ulici v New Yorku jása
a doufají levzácuý plítel a oebraj
ce president Cleveland dá si 11

a vydá jich o bodně ješl více

ifíun j'mjni nr j ni f nu za i

milionů Mnozí kongresníci mi
ta to že vydání dluhopisů jel
nozákonnilé a uchvalitelské avš%!

přece neozvali se kdyl bylo pr
nich 50 milionů dolarů vydáno
tajemník ťarlisle očekává že

tentokráte budou mlčeti a že te!
dostane ne jeho výkonu scbválej
mlčením zákonodárstva

1'ultapují sté pozemky

Z Little llock Ark sděluje
že Indiáni kmene Čikasow usnes]
se dne 4 t ra že přijmou nabil
ku vládní a budou od nynějška v

jednávati a jednatelem korui

vládní Sešli se v počta as 20
do Purccll a člen knmU vvvlt
val jim podmínky a výhody vlád7
kladené pakli přebytečné pozemV

své odprodají Indiané jsou och4'

ni pozemky své přenechali a U

ujMCB ros vy oym opei neco no

půdy k osazení v indiánském
zemí
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Í)%é%tm $m lritr
!'!4tl4 plndloh aby Nové M- -

tikn a OkUbftmi plijtly byly it
tily nitrtili v Wablngtm4
l'o I pilní ve mlr Uxn

aitnjí Nlkdikr4t Jíl dotyčné

ptelioby v dolní snlmotřil mly
lojíti Jit atálnní tlk 1 ly roa

ly Bitopiil i4lelitntm dSIclillj
lítn antb na i4klvl4 nďirniitmlnl
(Klročeny jou Pledlohv ta lliia- -

ftlnl Utah a Arizony prošly hned
na počátku ittedání vlak v senátu

uvízly Toul dobou nťinlny jon
pokuy republikány aby s argu-
mentovalo til na prospěch Nového
Melika a Oklahomy však pledie
da Crip sdělil delegátovi Flynno-v- l

I bylo by tak proti jednacímu
ládu a pokusy byly marnými
Pfedseda ujistil generála Wheelo- -

ri pledsrdu výboru na území le
ředloba strau Nového Melika do
sáhnout! ruftle slyšení po předloze
ovolení a rozpočtu na záležitosti
indiánské Pak následovali má

předloha Oklahomy se týkající
pakli njaVé nepředvídané překáž
ky prý se nevyskytnou Nové Me- -

xuo jet demokratické a pakli
bude připuštěno tiskají tím demo-

kraté Oklahoma jest republikán-
ská O přijetí této předlohy se
ovšem pochybuje a proto republi- -

káné rádi by aby záležitost ta co

možná před onou Nového Mexika

přišla na přetřes

Coxey do konrreso

Jacob S Coxey byl v Masillonu
Ohio jmenován populisty kandidá-

tem do kongresu z McKinley ho
okrsku Poslal te svého vězení

výboru připiš Že jmenování přijí-m- á

a vykládá dále že peněžní po-

plach ve Spojených Státech prý
zavinila Anglie pomoct svých zde

spojenců On že viděl potřeby ne-

odkladného takročení a takročil
Za to ale byl návodem peněžní mo-

ci nvězněn Soudce Miller při tom
hrál prý Piláta president Cleve- -

landTibena a někteří koogresníci
Jidáše
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úl Itl t"d propooití Drl ihned
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naviti úlalotnu a ifl domí
Tím kor)íil pnr H Darta

proti Knut NeUonoti guverníru
ntátu MirifíMu Okrn( komlia-l- i

ichtícff po]robiti voli gu-

vernéra ucUnotili Darta gavtrné-te-

wittnlho cp(l pokladníkem
Tak ttnikl npor jmi korečnt do-ta- l
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l' porodní

Z Portlandu Ore adilaje te
dne 6 června ! nejborií plitá
plavé již minulo Kky Columbia
a Sruke více nestoupají ani přítoky
jejich Na Front ulici byla zápla
va vtliká anpouMty po celém méité

]'hou značné V Dalles vystoupila
řeka na 8 utop a tři palce Želez
niční traté na mnoha místech byly

neenj a úplné zničeny Zejmeoa
íráha Union Pacifio značné utrpě
la řkody nejen v Oregonu ale i v

Idahoa Washingtonu

S V Pueblo a okolí Uou Jkody
následkem záplavy značné íieka

Arkansas sice dne G t m opadla
však za io Fountain Creek opět vy-

stoupil Nejvíce utrpěly dráhy a

domy obchodní v Pueblo Spoje-

ní z Denver zahájeno bvlo do

Pueblo pouze na nČkterých drá-

hách drahé jeitě opravují

§ Z Kritické Kolumbie sděluje
se že jedině města Victoria Vat

couver a Naniamo Šťastně vyvázly

záplavě Škody povodní kol ko-

lem spftsohené nedají se ani odhad-

nout Několik mrtvol bylo i vody
vytaženo

Tlda vida I

Překvapující zpráva sděluje se z

Washingtonu NáS vrchní návlad-n- í

Olney který jak známo byl

před povoláním do kabinetu práv
ním zástupcem Bostonské dráhy a

jest posud její řidttelem podal

paní Stanfordové manželce po te
mřelém "dobrodinci" a zakladateli
Stanfordské university účet Spo

jených Státu na pakatýlek patnáct
milionu dolaru Tolik asi odhadu

je Olney že prý si Sanford při
vlastnil od Central Pacifio dráhy
jež dluží Spojeným Státům Jak
známo 60 milionu K vysvětlení
podotýkáme že zakladately Central
Pacifio dráhy byli blavně Stanford

Ifuntingtcn Iíopkins Crocker a

Colton Tuto dráhu k jejíž atav

bě zapůjčil kongres 30 milionu v

úpisech měli tito páni za dojnou
krávu Ždímali jí jak mohl a a

ní celou zemi Při tom bohatli a

dráha ovsem stále byla na pokraji
bankrotu Jejich "gejmek" byl
tento: Vyždímat dost te Central
Pacifio dráhy a pak jí opustit
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a poasa ítyll domokrali Na

b li aaataii f a4 J# IruU s

ftftmiaaťl pltddy Demrkntá

tropíc a4ramný hluk aomlaov sti
MilUna A Vaa Mlíku a rpnbtik4n4
oproti lomu Johna ('plr fa

Db jioa proht44ni ta tvo tné

první rnlitikým klrktn drubý
potlanertn Johnooťm Natal va-veli-

imaUk oba pldHlov4 od

volávajíca s ea stá práva id
oonti chUli na kllo pldtdftick4
Poslacbačstvo činilo rfliné Ktnám-k-

KUrk netblíl orgaoisovati
republikány demokraté vedli

tvou přobl4ítjJfce 1 mflo dvou

republikáni) dva demokrati tvoleni

jsou Schválili ustanovení mayora
a odročili scboii H#pablib4n4
mezi tím doili si k mlsUkému

právníku i učinili potřebné kroky
aby celá tá!e!itoat rozhodnuta byla
soudy i požádají o mandarnus pléd
vylifm soudem Celý Un zmatek
zaviněn jest prý jen chybným se-

stavením a výkladem cbartru mé-s-

jenž žádá aby 4 radní byli
zvoleni od jisté ulice směrem zá-

padním čtyli směrem východním
a jeden ze ieslé wardy Ilepulli-kán- é

prohlašují charter ten ta
a tvrdí že devět mužft

kteří dostali nejvíce hlasu považo-
váno býti má ta zvolené Veškeré
městské záležitosti následkem těch-

to zmatků budou pokolhávati a

správa města tím oviem jen utrpí
dokud soudy nerozhodnou

Star ebchedo

Dle současných zpráv obchod
ních jednatelen v New Yorkn uka

zuje se prý celkem dosti příznivá
ač v těchto dned nebylo již tak
silného úbjtku obchodu a dopravy
jako za dřlvějSfch týdnů vSeobecné

stávky horníků Nicméně v jed-

notlivých odborech jest úbytku
znáti zvláitě v průmyslu násled
kem nedostatku uhlí a koksu Za

takových okolností nemůže obchod
se vzmábati Na výměnách bank

jest tnáti rovněž úbytku Jest
sice v činnosti své mnoho továren
zastaveno a přece není znáti příliš
velikou poptávka po výrobcích
jak by se očekávali mohlo Vý-

roba litiny a oceli jest namnoze
zastavena avšak obmezená takto

výioba zdá se úplně staČiti potřeoě
Jen bessemerova litina jest hledaná
více nežli jest tásoba Obuvi po

sýlá a do trhů o těco více nežli
loni a objednávky jsou dostatečné
na zaměstnání továren delší dobu
Jen některé továrny propo Stí čár
dělníků pro nedosUtek zákazek

Vlny prodalo ae tento týden ve

třech hlavních trzích 3J milionu
liber proti 2} milionu loni Ob
chod ních úpadků bylo tento týden
oznámeno ve Spojených Státech
183 proti 238 loni

Opět odročeno

Vyietřování duševního stavu Pa- -

trika Prendergasta vraha mayora
Harrisona v Chicaga bylo opětné
odročeno a sbe až do 3 září kdy
bode podzimní období dotýčného
soudu tahájeno Žádost o odroče- -
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ni bromil-Itl- i o (íiliťtn
opevnili no a nsmffílí roli i K nl

tivkkřft lřlr) r41ki ibia co vtti

kil ló tbvllf
J V nékttrjífb lUu-v- vyskytly

no minule ir4vj l ivihcctk
olivka hurnlkft muní co i)cvi)(t
tkonóiti ponívai prý n mnohých
mfíU-i- h atávkiři jíl povoluji
1'ředneda jednoty unií hornických
vydat dne 5 řtrvna provolinl v

nřml roiholn5 ne tvrzení výío uve-

dené popírá Týl pravil meii ji-

ným io veškerá dotavadní vyjedná-ván- í

rotbila e jen o neúniupnoMt

majitelů dolB aejtnena ale v jižním
Illinoisu a v sápadní Peunnyl-vani- i

J Poslaneo Kiefer t Minnesoty
eetavil předlohu zákona kteroui
ve Wfthingtonž předložití hodlá
Táž týká se řeíení ipor& metl díl

niky a lamřutnavately protřediii-ctví-

dobod£ího výboru který by

byl jmenován preaidentem a jehož

byl by ilenem guvernér mátu v

némi opory takové povstaly Kot
bodnutí takového výboru bylo by

íávažným pro obé strany jako
spolkového Boudu Zárvfi

se ííhí v předloze opatření o vymo-žtn- í

a provedení rozhodnuti výboru
dohodéího Béhera vyžetřování vý
boru má míti guvernér moo zacho- -

vati klid a potlaéiti Htávku

I Dne 6 t m došlo ku rnižce
mezi etávkáři a neuniovými kteří
v dolech Little Uros v okresu Ta-xewe- ll

u Peorie III místa jejich
zaujali Srážka ta byla výnledkem

tajné porady Rtávkářu minule v

Barunvl! odbývané Stávkáři o

jedné hodiné ranní počtem an 400

vytrhli proti dolu Dali m oka
mžité do ničení majetku a Šerif a

jeho výpomocnl nemohouce h nimi

ničeho pořídili dali ee na úlek
Padlo nice nřkolik ran z obou stran

ale bei účinku Když etávkáři do-

razili k dolu padl odtamtud první
výstřel jenž ntávkáři ovíem byl

opětován Několik jich bylo ra
néno a leden zattřelen Rozezlení

atávkáři pak dftl zapálili

Vhá Tojevkým muůew

V St Paulu Minn odbýval ne

vojenuký soud poručíkem Maney

ftm jenž obviněn byl s vraždy npá- -

cbaoé ve Fort Snelliog na kapitá
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iwrji m"iii oMjvrui mil ny mu triU nl '

strojs pimílvuil vekM ňhidnCJAl vyrubltel ik-ic-a mroň
mim KHrunujn vmy uiiKimitiy KUtlí hinij (liatřrll itiumatl kiiu dvkou Jnbloti ku-- r tm HBm imvlíká l
VAlm rxilN-liníi- Iflihmil lttn m ii i

Ol
dDera Ukovány a pníliuf ny dlli-- niklovány Hh 1 4'
obou siranáí b stojný áil na nk-b- i záletí plM
jnotovMty Jm jmnA m-l- a dobr rpraoivány UmvAná tá 4

)tt x nrjtop ofni-hi- i ntx dubu kn nrnvwlpna iMKlutavBr
UBjnov vwro a pevtiy dirlvá na 4 koWkáVb a nnadno H ň
sunul má vlk pAhiimiv kolo a chránWIo Kiroj má vlaoino I
S doíl váruka na l rokft Nmwhtt l ujit tuu prtlottfmt I
objrtdnrji l JpJ Hudt dpoknjmil jinak pwnlm vráilin 8tr7
kafcH Jmi Wlfvé itahalwn t dolrt v dobřím atavu Earuíxmc
ralán na dráhu wlHrma Na UUf-tUlu- l kousku ti
ZDARMA MrM )n "'J kaid kdo vakoupf nebol)aurá koupi WatroJft itr ťUianrokatmloi

me UArunu MAnurAuiUnifiu tu ncaZ2ulJilm

W C ALLTN

prodával dobytka

T n BMITH

Hdltol df adovny obchodu

ALLYN SMITII & COMPANY
komuiiončH ku prodeji Ikého dobytka

aao £xenange llulldlnif - Ho Omaha N©'

OEO 8 BHOWN

prodávat prasa !

dovolením oanáalodujloi flrrayi
fto Omaha i
So Omnba

{ Albion Nob!

Ilolilnwtirtt Nli
Norlh Haim Neb
Loxinirton Nt J

trlnfeh mi itetm

Stran naltsnolelillvottl odvolávám to s

tTnlon Suxk Yards Nallonal Bank
rlmt National llank
Klrt Nallonal llank
Hoklrrdír National lUnk
Klmt Natkmai llank
Dawaun Couniy National Bank
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