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toi ve řltrtek rtsola' aby pro-b!4še-

n(

výsledku volby odtoleno

bylo n% tak dlouho dokud by se
a zjistil zla týl skuUíně také

správným Jest a s4rove5 podal
do-sivad-

ní

demokratický guvernér pe-

tici aby přel společným zasedá-

ním zákonodtrsta objevit) se
směl a důkazy podali mohl ie on

zákonité zvoleným guvernérem jest
a Že prohlášení zvolení republikána
Kvans pouze podvodem docíleno

bylo
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V Siouz City la odsouzen

byl J tl Fergason na 10 roků do
káznice pro oloupení farmera Phil-lepseoll- O

Dostat tedy za každý
dolar rok káznice
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IIHuoUký faternér
Altgelt podal rákoniilámtvu ponel-lv- i

své ve čtvrtek a nemalá £4t
vřnovina byla ponleln( velké stáv-

ce třítencft ielczničnfcb povoláni
vojska spolkového do Chicaga a

uchvatitvlokému prý počfnánl ni

soudft spolkových Soudnictví illi-ooiiii-

dle Dáíorft guvernéra
loail prý ta nynějšího nytttému
vlaHtoé k potlačováni opravodlnoBti

policejní ytém jakol i syHtém

oad& Hinfrcích joxt prý válkou

skvrnou na čeittnéin jménu ittátu a

spSsob ukládáni dani jřst prý na-nejr-

nespravedlivým Povoláni

vojttka spolkového ea záminkou

udržení pořádku jest prý prvou
anámkou v semi naíf vzmáhajícího
se deupotiumu MQIeli prý přeni

dent poslat! voImko kdykoliv a

kamkoliv se mu tlil aniž tys to-

ho kongreHU pozdéji zodpovídat!
se musel tu prý vlatné není Žád-

ného rozdílu mezi nttn a císařem

oémeckým neb carem runkým a

nalemu trváni co republiky nebylo

by na dlouho A co při tom prý
nejborsího že tato rána svobod- -

oým zřízením zem 6 naíf zasazena

byla presidentem kterýž zvolen

byl stranou kteráž místní samo

správa za jeden se základních člán-

ku svých po celé století prohlašo
vala Sondy spolkové počínají

prý si podobné jako president a po
rušolí základní pravidla vlády re

pablikánské a poslední dobou pra

cují prý při každé příležitosti do

rukou trustu a monopolu na úkor

třídy dělnické Spravedlnost se

osvédéuje prý býtí pouhou dévkou
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V sněmovně poslanců pokračo-v4n- o

v úterý v debatě o Carlislově

předloze na opravu měny peněžní
Nejblavnějsínii ře5níky dne byli
poslanpo Šibley z Pennsylvaníe
kterýž ostře na administraci Cleve-landov- u

útočil a Jobnsoi z Ohio

kterýž vidy předlohy nemilosrdně

odkrýval a poukazoval k tomu že

předlohou tou br4ny nepoctivým
bankéřům otvírány jsou Poslanec
Dland z Missouri též proti předloze
mluvil a to ze stanoviska svobodné

tažby stříbra V témže zasedání
schváleno předání správy dosavad
ního vojenského vězení ve Fort
Leavenworth ve správu odboru

spravedlnosti a přeměnění téhož

pouhého vězení vojenského na
všeobecnou káznici spolkovou
Ve střelu dle usnesení derno- -

kratičkého kaokusu předloženo
bylo sněmovně k odhlasování zda
dalším řečníkům o předloze Csr- -

listově pouze lhůta pětiminutová k

dalším řečem povolena býti má a

zda předloha tato v sobotu konečně
odhlasování předložena býti má

a tu dostalo se stoupencům admi-

nistrace rozhodné porážky a sice
vrženo pro 124 hlasu kdežto proti
129 hlasů odevzdáno bylo Pro
návrh hlasovali vesměs demokraté
kdež'0 82 republikánů 39 demo-

kratu a 8 populistu Masovalo proti
Po porážce této přikročeno k hla
sování o rozpočtu pro službu diplo
matickou a poštovní a oba rozpočty
povoleny V rozpočtu diplomatic
kém novinkou jest zřízení amer
konzulátu v Harpool a v Krzerumu
v kterémžto okolí právě poslední
násilnosti Turky spáchány byly
ve čtvrtek neoyio vykonáno v

sněmovně ničeho důležitějšího a

po povolení rozpočtu pro Distnct
of Columbia v obnosu 15391107
zasedání odročeno

V sněmovně poslanců rokováno
y pátek výhradně o předlohách
jimiž jeiotlivcftm za služby v čase
občanské války zvláštní pense po
volována býti měla a při tom došlo
k tuhým debatám jakož i k zře]
mému rozkolu mezi demokraty se
verními a jižními Ciníuy totiž
od demokratických poslanců se šíi-

tů Jižnl:h námitky pro uvažováni

p'edloby kterouž vdově po gen

jíl s Jhm h'ťi
V pkk Jdf4fi' V M I ď

p- - lsír'i ti přidťf hlfťinl ř"tí
hfí býlí n4 tlfsh Wilřfi 4k'

ft půtlftírb (blrh t l p%

ffi4l sk sby p lílk lfit oík !

ž m4l pnl4t4ň býti W"míl

Odpoledni Isf'l4f)( s(ř4h" t h

bilrémi o irflji!f piltfí řh4'
Oti I Wisíoftsífin o :1 b'iihA li
d4f( f krij k (smít oré#Wf#
V p4(k biaťifm Mnlk#m byl

sen Teíleř 1 1 obr f kurjl řh
til t prosptVh dn I přljmd

pří ťm neojrtímeftat i4rotssj Jmi-nístru-

t Utlrďve to řtejpřls

hlji odsun lití II přiíki ktř"' v

iřr&í íleanlnl so potttikoti tyto-l- l

fí#é Jsho otitm byla t st

n"ik ilřIbřř4čnírk4ho a proto
Uk fi Jediný prostředek k'i slep
íenl tpttných (asů tiynéjšírh sto
tidlté a fteobrieiefié řsfefil ftllbr
olxriičotsl Vo přednesení n ko-

lika jínýuh řeí pro i proti daní s

příjmů ! Unl d# pon télka

ročeno

V pondělí pokn'jt4no v debatě

o předloze na yrtfilotánl prodej

oleomargarínu nceŽ jednáio bylo
O ri'iíření soudního svstéiuti v

Indián Ttfritory a o rozdílení státu

Kentucky na dva obvody

V sen4ta rokot4no bylo v úterý
o resoluci kterouž vyzýv4n presi
lent k odvzd4ní veškerý korres- -

pondence odvoláni válečných lodí

našich z ostrovů hawaíských se tý-

kající a hlavním řečníkem byt se-

nátor Palmer z Illinois kterýž do

kazoval že resoluci tou vlastně

práva presidentova obmezována

býti mají Debata o záležitosti této

zaujala celé dopolední zasedání

odpoledne pak věnováno bylo cbva-lořl- m

o zemřelém senátorovi Col- -

quitovi
Ve středu pokračováno bylo v

rokování o předloze ve prospěch
kanálu nicaraguanského a po

zasedání senát zahá-

jil sezení výkonné po jehožto
skončení zasedání skončeno

Ve čtvrtek dán návrh aby zapo
čato bylo rokováním o dodateč-

ném rozpočtu Jehožto povolení

nutným jest máli daň i příjmů

vybírána býti a vzdor protestu lull- -

ovu e New Yorku návrh ten 43

proti 29 hlasům prošel Zbytek
zasedání věnován byl rokování o

předloze ve prospěch kanálu nica

raguanského
V senátu věnováno v pátek znač-

ně času rokováno o dodatku 1 1 i II—

ovč k dodatečnému rozpočtu jímž

povolována býti méla dostatečná

částka ku krytí vydání se zkuše-

ním ústavnosti zákona o vybírání
daně t příjmů spojeného Koneč-

ného rozhodnutí ale nedocíleno

Pond11 věnováno bylo politickým
řečem Oormana a Hilla kteří po ně-

kolik hodin o otázce celní a fioenční

mluvili

Hezké peměry

panovati musely ve státní správě
So Dak Nejen že státní pokladník
Taylor celou hotovostí do bot

prásknut o tom již minule jsme

zpráva přinesli a nyní vychází na

jevo ře komisař veřejných pozem
ků o nio lepším nebyl a že peněz a

prodeje pozemků státních strže

ných k osobním spekulacím poulí
val a ve švindlech Taylorovýcb
účastenství měl Dále vyšlo na

jevo že soudce nejvyiiího soudu

Kellam kterýž v toni předsedou
"IJrul County State Bank" byt
obžalován byl před několika mizící

velkou porotou pro přijímán! tkla- -
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743 vétil než přljera tak !e scbo- -

dok v úředním roce dosudll33778
204 obn4il Od 30 června příjmy
vládní obnáiely pouze 130273-76- 0

kdcito vyd4ní 1204051908

obn4Selo

liarlIsirUinský eiprm elespee

KedaUko Ottumwa la oloupen

byl v sobolu kolem 4 hodiny ranní

expressní vlak dráhy Iiurlmgton-sk- é

do Chicaga jedoucí t jeho ale

uloupená kořist sestávala udržová-

no jest dosud společností ezpressní
v tajnost1 Loupež spáchána byla

když vlak s malé stanice Chilli-coth- e

vyjel Když totiž zřízenec

expresní dvéře vozu zavřití chtěl

vskočili dva zakuklení lupiči s re-

volvery v rukou do vozu a přinu
tili tři zřízence tam se nalézající
ku stlačení se do koutu načež pak

jeden po druhém svázáni byli Na

to otevřena velká pokladna a víe

00 uvnitř ho nalézalo do velkého

pytle smeteno Co tímto lupiči za-

městnáni byli vstoupil do vozu

expresního zřízeneo poítovnI a
1 ten záhy přemožen a svázán Po

skončení "práce" své lupiči kliině

vyčkali až vlak ku křižovatce Mil-wauc-

se přiblížil a když tu rych-

lost vmenSena i s kořistí svou z

vlaku seskočili a v temností noční

zmizeli Teprve když vlak do ná

draží v Ottumwa vjíždél podařilo
se jednomu se zřízenců i pont se

vyprostili načež ihned poplach
uČinén a se stíháním lupičů zapo-

čato Doposud dopadeni nebyli

Fro hladem a ssuzl trpící

Z Wheeling V Va oznámeno

v pátek že t Fairmount posláno
bude hladem a nouzí trpícím osad-

níkům v severozápadní Nebrasce

20 železničních kar uhlí Uhlí
darováno bude společnostmi doly
vlastnícími horníci zdarma jej vy-té'- í

II & O dráha dopraví jej
zdarma až do Chicaga a odtud do-

praveno bude pak uhlí nékterou

jinou dráhou podobně zdarma až

na místo svého určení

Indlrnaíal srhAze

an irancscu Ve schftzi této při- -

Jl resoluce kterouž milionář C

znaný opláceč dále týž obvinuje
Isesutmatí 56 milionu dol angl
'

podílnfkfim Central PaciCo dráhy
a protestuje se oo nejrozhodněji

proti přijetí v kongresu tak zvané- -

ho "aading billaH Jímž bj zájmy

lého roku přiveženo bylo a Mexika
do Soustátí 45890 kusů dobytka
lovézlho

V Ilidalgo Co Tex zastřelil

známý a stihaný zlosyn ltito ilarcia

stihající jej příručí šerifa Věnoe-sláv- a

Zolise a Jaointo Ilinoyosa a

postřehl svého vlastního syna kte
rého příručí zalknuli

V Uelleville Ind spáchána
ve čtvrtek ráno dvojnásobná vra
žda loupežná Dva neznámí do-su- d

lupiči vloupali se totiž do pří-

bytku rev Ilenshaw-- a a když man

želka téhož šramotem probuzena
byvši lupičům na odpor se posta
vila byla zastřelena a podobný
osud i pastora stihnul

Na zvýšené pouliční dráze

brooklynské událo se ve čtvrtek
neštěstí a sice uřítil se na konci
tratě na Liberty a Snedaker avenue
následkem špatně umístěné výhyb-

ky parostroj a jedeu vůz osobní do
ulice při čemž topift smrtelně

strojvedoucí pak pouze lebce pora
něn

V New Yorku udusili se uni

kajícím svítiplynem v noci ze čtvrt
ka na pátek J Kosenberg A Her-so- n

a J Jakobson Trojice tato

spala v jedné a téže světnici a smrt
zaviněna byla překocením kamínek

čímž roura jimž svítiplyn do ka
mínek přiváděn přeražena a tento
do světnice pak ucházel

Dle zprávy guvernéra Hheik-teyh- o

i Alašky jsou prý tuleni ve
vodách tamních téměř úplně Jil
vyhubeni A5 vládou povoleno
bylo Alaska Fur Co usmrcení C0~
000 kusů mohlo jich pouze 12000

pochytáno býti an více Jich nale-

zeno týli nemohlo Přes 30000
mláďat prý za minulý rok pomřeloj
následkem toho an prý matky ©4

odbývána byla na vyzvá-b- y

nad prováděním spravedlnosti!
ÚXI JUI iií -- tu ní mayorahutro ▼ neděli večer v
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Čím dál Um bfiř

Čiva dále v zproneriení zmí -

zsviího státního pokladníka south- -
dakolského Taylora se vyietřaje
tím bořil oeli z41Iitot u býtí se pytlák tt pobity byly
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