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"Wiams & Pivoňka
NOVE ZPRÁVY DOMAC!

ICronlUu utlaloMI

í litá Hobranka

zasedali musela v olroii vhí in ne

toho náhldu že by udáním pravé
výšky Htářf jejich naděje n možné

jeStfi vdavky zmařeny byly

Krrfproliti f 'ew Orleans

V New Orleans La již po delší
dobu panovalo nepřátelství mezi

komisi ri se živým dobytkem
Tuto firma má nejlepšf ručitele

kách Proto žádáme farmery by na
W W W m w

Za všecko so ručí
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pondělí zákondártvu státu" India-- : bělošskými a černošskými vykládači
oy V pomleli o 12 hodině mělo lol( a sice následkem toho ao po

býtí zákonodárko odročeno a jli-- ! Bludnější za cenu nižší pracovali
'

kož vetovaní několika předloh na e uvolili když unit bělošskou

přijetí jichž republikánům záleželo 'stávka nařízena byla Od dne

očekáváno učiněna všemožná opa- - onoho téměř každodenně docházelo

tření aby tajemník guvernérův k třenicím při nicbl tu a tam

téhož sněmovně nesoucí který z účastníků na památku čeř

před odročením do vnitř doHtati se né oko si odnesl ku krveprolitl do

nemohl KJyž totiž do elevatoru Šlo ale teprvé v pondělí Dav

vstoupil aby do h řej3ího poschodí
'
Blávkářů shluknul ae totiž na u

státního vytáhnouti se dal Btavišti pít úpatí St Andrews ul

byl tam zavřen a jedním černochem kdež několik černocha vykládáním
střežen a teprve po 11 hodině byl lodě zaměstnáno bylo a beie všech

zakročením policie osvobozen — dlouhých okolku počali po nich

Když vsak do sněmovny vstoupili stříleli Celkem vypáleno prý bylo

Hftit Itala zavražděno

Z Walsenborg Colo došly v

úterý překvapující zprávy o hro-

madné vraždě Itala což zajisté me-

zinárodní zápletku mezi Soustátím
a Itálií rnlti bude As před třemi

dny zavražděn byl v místě onom

několika opilými horníky italskýrri

příručí šerifa llixon jelikož ale

mrtvola nkryta byla nalezena táž

teprve v úterý a ihned pátráním
po vrazích započato Pomocí slí-

dících psu byli vrazi záhy vypátrá-
ni a sice byli to čtyři Italové kteří
také k zločinu se přiznali hlavní
však vinu jeden na druhého svalo-

vali hleděl Při posmrtní obhlídce
v House v nedaleké to osadě od-

bývané zjištěna vina nade vší po-

chybnost a mimo toho ještě pět
dalších Italu pro účastenství ve

vraždě zatčeno všichni pak nálože

ni na vůz aby do okresního vězení

dopraveni býli mohli Sotva že se

vbz as pul míle od městečka nalé-

zal vypálena byla na vězně z úkry
tu celá salva výstřelu a vozka mla-

dý to Amerikán jakož i tři z vězňů

skáceli se mrtví k zemi Ostatní

vězně zajisté býval by stihnul na

místě týž osud kdyby se býval v

okamžiku tom nebyl přiblížil šerif

b družinou svou kterýž vězňům na

proti jel Ze zbývajících věznu

dopraveni do vězení pouze vězňové

dva ostatní pak pro nedostatek dů-

kazu na svobodu propuštěni Leč

životu dlouho vězňové se netěšili

chtěl nalez! téiké dubové dvéře

zavřeny Když pak mu vstup ode-

přen a demokratičtí členové sně-

movny násilí toto spozorovali tu

strhla se v sněmovně bitka v kte- -

réž všech možných zbrani užíváno místě potky nalezla Srážka tato
a během kteréž místnost rozbita ale byla pouhou předehrou krve-ta- k

že po odročení zasedání podo-- 1 prolití dalšího kteréž v úterý ná- -

bala se více nějaké venkovské hc- - sledovalo Po krveprolití ponděl-spo- dě

po právě odbyté rvačce po-- ! ním doufáno že výtržnosti další
svícenské Mezi tím co jedni se následovali nebudou a proto také

rvali věnovali diuzí pozornost svou 'guvernér ani za hodno neuznal mi

dveřím kteréž záhy vyraženy na- -' licí vyvolali leč záhy ukázati se

čež o každou píď pSdy zuřÍ7ě bo

jováno neboť republikánští po-

slanci hleděli zabrán i ti tomu aby

před 12 hodinou tajemník s posel

stvím svým ku stolku guvernérovu

nedospěl Páni potdanci mlátili se

židlemi nobami od ba i

tvrdost pažeb revolveru na hlavách

svých zkoušeli následkem čehož

ovšem krev proidem tekla a něko-

lik poslanců poraněno těžce jeden
pak dokonce smrtelně Vzdor tu- -

hému odporu republikána podařilo
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K plemen né válce

hrozí dojiti v Unionville Mo Po-

čátkem týdne obdrželi všichni čer-

noši v městečku tomto usedlí pí-

semní výstrahu aby nanejvýše do
1 dubna odtamtud se vystěhovali
pak-l- i aecbtí aby násilím k tomu
dohnáni bylí Tato zášť proti čer
nochůra vyvolána byla zavražděním
maršála městského černochem jed-

ním kterýž pro nepatrný přestupek
nějaký zatčen býti měl Úřady
odhodlány jsou černochům vše-

možnou ochranu poskytnouti a pak-

li prý výbor který výstrahy tyto
rozeslal v} pátrán bude tu trestní-
mu stíháni neujde

Zvolili smrt před zatřením

Z Enterprise I T otnámeno v

pondělí Že tlupou občanů proná-
sledováni byli po několik dnů dva

koňští zloději kteří v Choctaw Na-tio- n

třicet koní ukradli a konečně
as deset mil od místa onoho dopa-

deni byli Zloději odmítli vzdáti
se a zabarikádovali se v jednom
srubu odkud po pronásledovatelích
svých pálili a smrtí vyhrožovali
každému kdož by se přiblížiti opo-

vážil Jelikož ze srubu nijakým
spůsobem vypuzeni býli nemohli

byl tento konečně zapálen a oba
dva lupiči bídně tam zahynuli

Vyhráli

Z Pittsburgu oznamuje se že

horníci kteří v počtu 22000 minu-

lého týdne práci zastavili by mzdy
69 centů od tuny se domohli do-

byli nad zaměstnavateli skvělého

vítězství neboť většina majitelů
dolů ta požadavek stávkářŮ při-

stoupila následkem čehož v úterý

již 16000 horníků zpět ve práci se
nalézala Majitelé colfl ostatních
budou muset též co nejdříve povo-

lit pakli nebudou chtít objednávky
ztratit

ZKansasu

Kansaský státní sněm který Be

odročil v minulých dnech byl jak
známo republikánským ve sně-

movně poslanecké a populistickým
v senátě Jestli kdo očekával že

iněm ten učiní kroků k odstranění

nesmyslné prohibice doznal šered-

ného sklamánf neboť týž ješiě ji
přiostřil Přijal totiž zákon že

vládní license u kohokolivěk nale-

zená má býti sama o sobě postačí-telný- m

důkazem prodeje lihovin

preti státnímu zákonu Krenkové

prohibiční budou tedy míti o jed-

na zbraň více proti svým obětím a

okresy budou míti více útrat Z

předloh přijatých uvádíme násle-

dující: Zrušení šesti soudních

okrsků rozdělení státu na 8 kon-

gres nich krajů ustanovení den na-

rození Wasbingtona národním svát-

kem přísný zákon proti úplatnosti

se tajemníku právě před udeřením tam bylo několik policejních vozů Lnajng juj0 ie nalézá a jsou oba

hodiny dvanácté k stolku předsedo-- b policisty a skutečně také as 250 vy je tito budou chtít Bmrt sou-v-

se prodrati právě však když stávkářů ručnicemi ozbrojených ' druhů svých krvavě pomstíti Ital- -m

a nejspolehlivější prodavače v jat
nás dobytek ku prodeji zasílali

zrušení úřadu státního zvěrolékaře
zřízení státního musea pod správou
velitele spolku vysloužilců zřízení
dvou appelačních soudů přísná zá-pov-

loterií a karbanu zřízení po

lepšovny pro mladé provinilce zří-

zení závod ňoací komise ustano-

vení prémie za zřizování a udržo-

vání rybníků a vodních nádržek v

západním KanBasu hubení ruského
bodláku sproštění pojistného na
život soudního zabavení

DK0BXĚ ZPKAVY

V Portland Ore zatčeo byl v

pondělí černošský politikář Isaac

Iiradbury z Kansas City Mo kte-

rýž t podvodů volebních obžalován

jest
Populisté v Alabamě dosud

nevzdali se nároků na křeslo ké

a svolali počátkem týdce
valný sjezd do Montgoraery v
němž rozhodnuto býti má jakých
kroků Btrana chopiti se má aby
správu státní demokraty prý uchvá-

cenou do rukou svých dostala
U Nahant Mass usmrcena

byla ve čtvrtek velryba 76 Btop
dlouhá Obr tento musel hezky
starým být neboť nalezena v něm

harpuna a jménem "Hiram K
Swain Nantucket 1853"

V senálu zákonodárstva cali-fornské-
ho

prohlášeno v úterý sená-

torem Iiiggym že nabízen mo

úplatek #800 když pro předlohu
výšku jízdného na pouličních drá-

hách stanovící hlasovati budej
Z Washingtonu se oznamuje

že presidentem svoláno bylo by
zvláštní zasedání padesátého čtvr-

tého kongresu pakli by zákon o vy-

bírání daně z příjmů nejvyšším
soudem spolkovým před nímž prá-
vě nyní se to projednává neustav
ním prohlášen byl

V okolí Perry Okla spadnul
v úterý vydatný dešť prvý to v de-BÍ- ti

měsících jejž krajina tamní
dostala Studně i cisterny byly
úplně vyschlými a vodu bylo hlav-

ně pro dobytek těžko dostati
Ve Waupon Wis zničena

byla v úterý z rána požárem budo-

va Iiutterfíeldova čímž škoda ob-

nášející 440000 spůsobena Šest
osob bylo při tom sřítivšími ae zdě-- mi

poraněno
V Maceyville W Va zničen

byl v noci na středu příbytek J D
Jenkinse při čemž tři osoby uho-

řely a čtyři nebezpečně popáleny
V Detroit odepřela městská

rada povoliti peníze na krytí vydá-
ní odboru zdravotního který nyní
pod přímým dozorem guvernéra se
nalézá To ma býti odvetot za to
že jmenování zdravotního komisa-

ře mayorovi a radě z rukou vzato

bylo

D B Olhit

důležitou listinu tuto mu podával

vyt mu MM utu juaua nwM

časně pak prohlášeno zasedání

a 50 ran a dva s černochQ Bmrtel

ně poraněnu Na to dali se útoč

níci na útěk a rozprchli se na vSe

strany takže když policie na ní- -

sto se dostavila pouze raněné na

mělo že rázného zakročení se stra-

ny úřadu zapotřebí jest máli po-

řádek zachováu býti — Jelikož na

polo zpilí stávkáři na přístavištích
se shromažďovali držána byla veš- -

kerá policejní moo v hotovosti leč

po celou nou nemela té nejmensí
příčiny k zakročení K ránu
však kdyl již rozpuštěna býti
mí-- došla telefonická zpráva že

na Jackson Square k vážné srážce
došlo a několik osob Že přitom
usmrceno bylo Ibnad vysláno

tam nalezeno uanda lato střelila

jv"
-

p u "iuuvu i ucm
den z těchto byl okamžitě usmrcen

r~ ~

Planý poplach

Z Perry Okla oznámeno v pon-

dělí že v Chandler spůsoben byl v

sobotu značný poplach přicvála- -

kterýž thlásil

uimuté pozemky si označili museli
a vrátit! BOB znrávl o domnělém

onom otevření kachnou býti se uká-- J

zala I

předsedoa za odročené — Tajem- - několik pak jiných raněno Zatčen

nik guvernérův dle posledních J nebyl nikdo neboť prý policie preti
správ utrpěl při rvačco poranění výtržníkům příliš slabou byla V

tak těžkých že lékaři vší naděje ten samý čas došlo ku krvavé vý- -

oa zachování jeho při životě se tržnosti na French Market kdež

vzdali jeden černoch usmrcen a čtyři po--

Takových Je více raněni Na přfsvišti tomto pra- -

Kansasský senátor státní a člen covali černoši pod ochranou poli

Blátního výboru dobročinnosti Ajcejnf vzdor tomu ale učiněn na ně

Houscholder obžalován byl v pon-- a 100 ozbrojenými stávkáři ůfk a

dělí pro zanedbávání povinností a střelba neustála dokud černoši do
'(

přestupování zákona V obžalobě posledního se nerozprchli Mnozí z

nejvyšším návladním státním vy- - černochů ze strachu skočili do

pracované obviňován jest že udě- - vody a jedině plováním před smrtí

lal ai výlet do Iowy k návštěvě oeb porauěním se tachránili Ani

příbuzných a výlohy že státní po-''l-
e nebyl žádný t útočníků zatčeo

kladnou kryty býti musely dále že' Jakmile zpráva o krveprolití tomto

vypůjčoval si na věčnou oplátku
'

roznesla telegrafováno obchodní

peníze od zřízenců státních ústavů bursou guvernérovi aby milici ku

pod dozorem jeho Btojících a ko- -' udržení pořádku vyvolal a zároveň

nečně že nezákonitě bral od státu požádány o zakročení i úřady spol- -

plat dvojí jak co senátor státní kové neboť mezi těmi kdož ra- -

tak i co člen výboru dobročinnosti
'
něni byli nalézal se i výplatčl jisté
llodi anglické následkem čehož an-Sty-

se za své stiH
gcký koD(nl 0ibor etáto( Q f&Vr(y

Podobuě jako v Kansas tak i v inf nfidal

Z rána dostavilo se totiž před vě-

zení as 9 zakuklenou a dostávše se

lstí do vnitř odebrali se ihned k

celám v nichž Italové zavřeni byl
a do každého as po pěti ranách vy

pálili takže jeden z nich mrtev byl
okamžitě druhý pak krátce nato
ducha vypustil Následkem hro

madného tohoto soudu lidu panuje
po celém okolí tamním značné roz

čilení neboť mezi horníky tamními

B]tý vyslanec po obdržení zprávy o

uromauno vrazoo teto nciuii innea
I

u našeho odboru státního dotaz

kterak Že vláda naše v záležitosti

té zacbovrti se míní Nebyli li

Italové ti občany americkými ta

může x toho vzoiknouti mezi národ-

ní zápletka neboť vláda italská za-

jisté že státi bude na tom aby roj
dinám neb příbuzným zavraždě-

ných přiměřené odškodoěnf vypla
ceno bylo

Nalezen

Z Jacksonville Fla došla v

úterý pro South Dakotu důležitá

zpráva že totiž podařilo Be vypá-trat- i

zmizevšího pokladníka státní-

ho Taylora Týž pode jménem
Mason před několika týdny zdržo-

val se v průvodu muže Phelps co

jméno své udávajícího v Tampa
odkud na Havanu odjel a odtud

pak cestu do Vera Cruz Mexika

nastoupil Dle došlé zprávy byl
tam v neděli tajnými Pinkertonovy

jidnatelny vypátrán a zatčen"

Stříleli na erlckou loď

Kapitán amerického parníku
AI-Han-

plujícího s Colon do New

Yorku oznámil v úterý po přislání
v přístavu newyorském odboru

státnímu že při přiblížení se k vý-

chodnímu pobřeží ostrova Kuby

kudy pravidelná cesta parníku ono-

ho vede stíhán byl špauělskou dě-

lovou lodicí a když nezastavil že

bylo po něm několikráte střeleno i
děla Nejspíše že velitel lodě špa-

nělské domníval se Ze jest to par
ník posila neb zásoby povstalcům
na ostrov vezoucí a proto prohléd-
nout! jej as chtěl — Jakých kroků

vláda naše učiní aby kapitánu za--

dnatn£iněnf alndnala není dnsad

známo jednání ale ve věci té bylo

jii zahájeno

UulO vzepřely se zeny prou wiiumu

nsUnovení zákona kteréž ustano

▼uje že ti kdož k volbě registro-- v

a ti ae ňávalf stáří své udati musí

V Ohio jsou totiž ženy oprávněny'
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ii:va io- - v!! iknlríh ÚDl?ÍIm Um J(1nJ Spelts Hitclicock & Olney
806 Exchange Iloildlng 2hé poschodí

Union Stock Yards So Omaha Neb

Komisionári ku prodeji živého dobytka

něm počtu zúčastnili Be míní či j P'v Vr1 doSIa telegrafická

něny Jsou pilné přípravy k regi- - zpráva že proklamací pres Cle-stra- ci

Mnohé z dám ale protestují velanda reservace Kickapoo osad-pro- ti

udávání Bvého stáří an prý nictvo k zaujímání otevřena byla
vlastně nikomu nio do toho nio ne- - Následkem zprávy této hrnuli se

ní a an prý úplně zákona zadost čekající bůmeři plným proudem do

učiněno jest když odpřfsáhne sa reservace této sotva že však za- -

Lzw Spzlts

Ie starší jak 21 rok jest Zvli-t- ě

nKnlnřm il&mim vliatnA a (A--

rým pannám —- nejde ono ustano- -

vení zákona "pod vousy" neb jsou

ÍIcoh IIitchoock
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