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bývalého kon-i- l lil- -

ho Wallfřa sridrfi vojenským n

iOřokí do vlinf a b'i l li tato

sotihlasiti st iptávon doavaln( ti
prý nařdnno bn la vyslanci řiam
v Pařili aby vl4da frnro!inko o

vysvitUsl a n4lrlit4 olčinfnl spá
rbané křivdy foládal

t (Mhal odboru pokladního 1

příjmy 14dnl nyní rftsti bu lou a

uk4ial býti klamným neboř I za

břeien bylo vydáni větší nl pří

jem ač schodek není lak mačným
neboť pouie J14f'00 obnášel Za
It-v- měsíců bělícího roka obnáší

schodek ve vydáni vládním

500000 a odhaduje le ta duben

při nejmenšlm ještě o 15000000

ivýšen bude

í Jedním a opatření rozpočtu

pro běžné úřadnl Vydání povolené-

ho kongresem Jest to že vojenské
vězení v Lcavenworth přeměněno
bude v káznici vládní Keni vše

obecně známo Io y celých Spoj
Státech byla al posud pouze jedna

jediná káznice čili vězení vládní a

sice ve Washingtonu Trestanci

odsouzení v různých soudech vlád

ních odbývali si tri sty avé ve stál-nío- h

káznicích kdei se ovšem na

ně musilo platit V Leavenworlh

byla káznice vojenská kam dopra
vováni provinilci vojenští kteří

odsouzeni byli k obyčejným tres-

tům než obyčejnému "kasárníku"
a chováno tam až 500 vezno a

nichž sotva desetina pro zločiny
ostatní jen pro přestupky To bude

nyní změněno Vojínové pro pře-

stupky budou trestáni v kasárnách

tvých pluku a přidržováni ta ku

pracím kteréž musili al dosud ko-

nat vnífni Iulcn řintřnf urovnávání

nal I - lV „! trotnri
ťwj ť '- -' '
PrO přestupky Větší je budou pO

-

uláni do k 4inirfi kde nabvde 16

dost misia pro jino iretiance je
chováni jsou nyní v káznicích stát

nich
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V Shenango a Mahoning Valley

železářských oblasti dojde Depo-
-

chybně k všeobecné stávce ani za- -

městnavatelé mzdu anížiti zamýšlí

V Clinton la nfal v sobotu

v návalu šílenosti Aug Swaason

vlitému tynkovl svému sekerou
hlavu načež uprchl a dosud nebyl

dopaden
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Hpolknvýrn smidriti # Fort

Stolt Kan vyd4ti ťyl v 'átk ri
sudek jim! tnMkýtn úřvltilkftin

mítta Hutítboldt AlUn l o Kan

tnfiiiij se ubíleni a vybr4n( daně
v obnnsii ♦řJ4(00 na splacení dlu

hoplsfl v roce 170 vydanýth

l)libopíy tyto vyd4ny byly tehdy
ve rpřh Uní-t- n lcílio dráhy

jikIt podpvraku stavbě odbočky
a během Í'íu dostaly se do rukou
osob třetích jelikol pak ale odboč

ka dotyčná poxtavena nebyla ode

přelo mřst jich splacení al nyní
soudně k tomu doni ceno bylo

Kn staré lágre

V Kedfítd So I) spftsobeno

bylo značné překvapení koncem

týdne Orville S Uasfordem ně-

kdejším protestantským kazatelem

a po několik minulých roku před-

sedou státního výboru republikán-
ského Týž požádal totiž za opětné

přijetí do svazku kněžského an

prý se již politiky nasytil a k po-

znání přišel že velebníčkové mají

přec jen lepší život nei politikáři

Z Yankton reserv are

Odbor vnitřních záležitostí ob-

držel v pátek telegrafickou zprávu
od indiánského jednatele t Yank

ton reservace že značný počet
skvateru se již na pozemcích tam-

ních uradil a že k zahnání jich tam-

ní policie indiáuská nikterak ne-

stačí Podobná zpráva zaslána do

Washingtonu i vrchním superinten
dentem celé reservace generálem
Smittom a týž zároveň" požádal o

vyslání vojska spolkového z kasá-

ren omažskveh tak aby velřulci

vypuzeni býti mohli Zároveň

oznámeno že stát South Dakola

zamýšlí zabrali tam 50000 akru k

účelům školním a že vyhlédnuty
k tomu právě ty nejlepší a nejcen

nější pofemky Proti tomu však

Indiáni rozhodně protestují a od

bor pro záležitosti indiánské učiní

náležité kroky aby tento záměr

státu zmařen byl

Oloupení visko

oznámeno bylo ve čtvrtek v nou! i
liismarck Mo Osobní vlak dráhy
Iron Mountain & Southern zastaven

byl totiž po 11 hodině noční sb

pul míle od stanice Wtlliamsville
Mo dvěma zakuklenými lupiči
celá však kořut jejich sestávala

pouze cenných zlatých holinek a

$7 na hotovosti jež konduktéru a
i - ' L

mnil ikLIIÍ iirenl k
'

vření jejíž zřízenec přinucen byl
žádné cenné sásylky se nenalézaly
větší pak pokladna otevřena býti
nemohla Co do smělosti vyrov
nali prý se oba lupiči těm ne jod
--lii:n_ í„_X !
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pr4 ntvř a a pn I t iiořalo

prý hid# tfř4 pik al podaří

všrohny sklárny v jedmý truH

tpolěíl)
t'elá jilnl polovina msteoU

Ilay City Kan byla v sobotu e

požárem itiičena a skoa
lémřř HOOhjo obti4šf jlef sjfts ib

na Sotva čtvrtina jiAobii4 ško-

dy jent f otštřiilm kryta
Ve S"a#biiigtofiij učiněn byl v

sobolu opětný pokus ni vypálení

jednoho kostela katolického a sire

měl býti tentokráte oběli lbářa
kostel panny Marin Jest to

jil třetí případ žtáMvf v kato-

lických kostelíih tamních obje-

veny
Osmá výroční konvence repu-

blikánských klubu svolána jest na

den 1 června do tJlevelandu a

očekává se že při nej menším 2000

delegátu bude přítomno

Tržní zprávy

Ch leg' i 1 dubu

PUnle drfU v enl lťl o el mluolf

tdu k dn nibln o h:illi IiIsvdI náalcd-k- B

iprí u doU k ) ijiadi kterf BÍlnU

koBM ftdrÍD)olma ittehn vbudll ndJI v

dobroa lfi ttritnít 3 prodává # l

Ivrdi M'í a Jrk Vi Jl po ď ltl doba J ]rnl
tlnlo drUI oilky h4 ptiiooa ) m i
mi dobr lb)t ) likot JI tulyiáM irbujl ka

mfcháol oilnikcm tvrdott plcnloi
Kuknřio Ut jo ccoy ochbl)l zrofi
iolali prudává '

OfM podobu! ml ceoo lUbK rodli t

i'Jí bil tl31'i
ZlUi opit ponlknd itoaplo prodává i -

HííMe
Jtímo je prodávl M 1 493

tu
LbIiiI oj0'1 Ui trochu kll coul Ba

II tv--

Hotlít dobyb k v minulých dncb byl iui
! atopjM toil- d vk

i 4emm potlkud rliblJII řkn U n)lui
krn4 voli rodivJI po íKňtO W l#lM

"" °" lo4H P° m 71 P'0'
b(H4bU M Y()„ k lrn UWA fcrtv

jalovic 176&ÍOO

dobjť-- n ca opit yl nat

přd tdtini tUký prodávt I 7ítJ18
mli B IIJftflOÍ lebk I W[l 0 nelo l

i a so

Omnii 1 dubnu

Přlvoi dobytku orba]i- - V mino Im tydul
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vyUn lp ílUkib" Muřnagy

finiíen bfl cxlboru st4tn(ma ř

ipuy de Iotne a l4do)i fpanil- -

koi i4rovefl učiněn obvyklý do

tac 1 1 vlála naše proti uitano- -

Vftil Ithoi ničeho nenamítá
♦ Si kretář vá ky ta lal v úterý

kontrakt na stavba podmořského
Člunu jehol by výhradně ve ululbě

torpédové používáno bylo Veškerá

konstrukce má býti výroby domácí

rychlost kdyi potopen jst obná-

šeli má 13 uzlft v hodině a cena

'řesahovali nemá 1150000

President Clevelard jet prý

toho náhledu že resoluce Walcolt- -

ova posledním kongresem přijatá
kterouž ku jmenování tří záslupcS
do mezinárodní konference peněžní

opravňován jest jest neúnavní a

následkem toho prý také členy vý

boru onoho nepojmenuje dříve po
kud nejvyšším návladnlm dobro-zdán- í

ohledně toho podáno mu ne

bude
t Kansasský guvernér Morrill za

slal v minulých dnech na presiden-

ta telegram v němž Žádá by odbor

státní co nejrázněji a zároveň i co

nejrychleji zakročil ve prospěch
občana kansasskébo bývalého ame

rického konsula Wallera na Mada

gaskaru kterýž beze všeho opráv
nění úřady francouzskými k 20leté

mu vězení odsouzen by) Státní

odbor neobdržel dosud ani od na

šcho konsula a Tamatave ani od

konsula zesv Maoricia odkud pod
mořské lano vede žádných zpráv o

záležitosti této a proto také dosud

těžko jest říci jakého stanoviska
v záležitosti této zaujme

f Ilavraiský vyslanec Thurston

učinil v úterý konec napnutí mezi

ním a státním odborem po nějaký
čas již panujícíma o němž minule

jsme so zmínili — oznámil totiž že

nebude vyčkávati kterak vláda je
ho vůči požadavku Grcsbamovu za

jeho odvolání se zachová a le sám

pudu Spojených Státu opustí Vy-

konávání veškerých povinností
svěřil přlručfmu svému

P P IIaťngoi takže odjezd je-

ho přerušení diplomatických styků
mezi oběma zeměmi za následek

míti nebude ovšem ale styky ty
velice napnutými se sttnou a snad-

no za náldek mftí to muže že i

vyslanec náš na llawaii Willia tím
k opuštění místa svého přiměn
bude — Dle zpráv posledních oce

kává se že vyslanec hawaiský vrátí

! „ v á m

dena bude
4J -- II _- -I J- -

4 řiuiiroa "'iifím iii-ri- iu y- -
stalo se ve čtvrtek do rukou úplné
zněni niti mata kteréž vládou an- -

'
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caaláno bylo a o němí minole jil

11 lařy

U lily po rl ý f # m#l mitialý If lt
v 'křrít lirows lni ikd m

mtvdto lířfl MfQ ťíii splsolďno

N'jíllf lkíy ybhy v "kdf
Nashville am'm siř I kř'i
lf fw iVlotti ihftitfi Ulily

Issnl foliřjf I fckflí MrKiirnsy
K k Iři jdamsnj I nt nJkbk fa-

rem a roi(M ~ 71 i v fc''f

Kil? llřlř City N J npfBoh-n- y

Itiňfm f"Urrrr citelné Šky a byl

jlttt í přírodní park řoiloha dvou

ěter?ntb mil naJM ohroJen

jssl )' ii v i'ittvol4rné konvenci

Ulah předmětem v41nývh debat

Jedním i fiejhlavnějibh řečníka

proti sděleni pr4va hlasovacího !

nim byl demokrat Hoberto kwý 1

poukazoval hUn k torna In m-mi- l

ly i Utah Ir4li f řlkl%1

utilft Jko Wyomiftíř Coloralo a

KftnuM kirrél don l mb I ý m i Ja
!4lné iVuiciiotí híiti]I njhtl

U mil b M liti oh pflkla lim l4tA

New York a Virginio ktríl }

Ulfté ikuienOKli ucivilituci lonul

ta i4hodn neamal aby blaovacl
r4vo 2řo4m udíleno bylo

0ulý tjburh

parolhn kotle u141 ne ve čtvrtek k

večeru v parní pile Latigttonově u

Apple Vfclley íía a nice byly tři

oftoby na mfaté untnrceny a tři telce

aranřny Výbuch byl tak silným

le byl na pít mil slyšitelným a kc-- y

parního kotle do vid4lenoti ně-

kolika set (top odhueny

Expresní vlak olonpcn

Ze Sactamenu Cal doíla v ne-

děli zpráva že předchozí noci o 2

hodině ranní oloupen byl dvěma

lupiči expresní vlak při čemi je-

den i lupičů na místě usmrcen ře-r- if

IJogsrd z okresu Tehatna kte

rýž na vlaku se nalézal zaxtřelen

topič tžíce dvěma ranami z revol-

veru poraněn a jednomu cestující-

ma paíbou revolveru lebka rozbita

Vlak zastaven byl lupiči as čtyři
míle od stanice a lupiči měli při-

praveny velocipédy na nichí a lu

pem tvým unikouti zamýšleli —

Kdyi ve voze expresním ničeho ne

nalezeno obrátili se lupiči do vozu

osobních aby tu cestující o veške-

rou hotovost a cenné věci oloupili
V prvém voze se jim podařilo ve

voze druhém postavil se jim však

íerif Iíogard na odpor a jednoho t
lupičů dobře mířenou ranou skolil

sam však v zapěli smrtelně pora-

něn byl takže za nedlouho ducha

vypustil Zbývající lupič po vy-

pálení několika ran na postrašení

cestujících a zřízenců z vlaku

a v temnotě noční zmizel a

dosud dopaden nebyl

J li Jen podepsat

Sekretářem vnitřních záležitostí

dány v p4tek k podpisu presidento-
vi dvě proklamace s nich! prvou
otvírána bude k zaujímání Yankton

reservace v South Pakotě druhou

pak část Silets reservace v Orego-n- u

Prvnější nařizuje otevření re

servace v 30 dnech po podeptánf a

vydání proklamace dotyčné cel

ketn otevřeno bude osadnictvu ku

zaujímání 169000 akru a Indiáne

dotanoa ta postoupené pozemky
tCOOOOO nebo-l- i 20 pro každého

mužského ckna kmene — V Si

let reservaci ? Oregona otevřeno

bude k zaujímání celtem 178000

akrd a Iuiiáni dostanou za ni
$100000

í
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