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Po přikladu Me4ren ťarnegle

ovýth o tvýif rtf mc-- t

jr v ulehl ml

nula zprávu přinesli oinšme

I V pondělí očekáváno rozhodnuti

nevyllio noudtMpolkovrfho vtM

dem k Mái' ústavnosti dsnl l pří
JmA a i pMftieiiA hodnověrných

předpovídá U Celý lákort fteitsUV'

hlm prohlášpři bu le Jak mámo

při slyšení prvm bylí ětyfl soud- -

eová proti tiřefu % lír i4kon ta J
104(1 a pouze dva odtve# Jeho )
ftřúsfaviíml prdlášery Kdyl f A

I I -- i It II liL la 'Inoe l¥eni I'il'i'i' m tiinmnn m

plnému smidu znovu předložena
inšlo to le nud tákona na

rozhodfidtí soii-l- ) e Jiktona spočívá

nebrtíl prvého slyšení účastnýmfi
nebyl a joho hlts ťi lít o útavnoti °

lákont rozhodovat! rnl Jak s

ftinarnuje] při lil s soude Jaeksoři '

síranu iitavnoti zikoru tý
jíoikoti ii'( h flánkA Jel pAvndnfi
iteiMtavnírni prohlášeny byiy tu -

lil zdálo e In zákon ústavním

1'řohláíen bude eó v posled rV
ohvíli v sob tu po tojdni tmM
soudce Mbiras náhled svftj a kdelť i

při prvém slyšení pro útavnost 1

záaon hlasovat prohlásil Jej nyní
iieútavnfm a tím osud zákona (p0

t vMnftM
Přesíleni ( Isvelanl fitnámil

koneřn v pondřll Jmenování r'
výeh (Ifonj kml t)% nprivu
In lby civilní i sic jmenováni
John M Ihrlow is Ht lmis
Wm O Min New Yorku ť
rozumí 1 oba demokrati Itiee

byl iMiikřomfm ttjernnfkeni nyhJ
ílhrt senátora llilla k lyl týl nh l

Ipvernera státu New Yf-rk- iatá
val a lliřlow byl poítmístřern v

Mi Iíooísu a administranw lluri
onovy

Oďoř pro vybírání vnitroiern
nich dnl jenl dosud v rteJistoM

ktenk rozsudek nejvyšiflui s mdu
n

polkového Vlhle lem k ústavnosti

líná t pMjrnA dopadne a proto
také neučiněny doud lálné kroky

kterýrníl by tl kdol do ustanove
ného času v}kai pííjmA a vydání
výběrčím nepodali k tiplaeení da-

ně přinuceni byl! Dosuď obdrleno
odborem as 60000 výkitA a odha

luje se le počet ten representuj
s 75 procent všech těch kdol daft

i pFíjrnA platit! mají — ProhláŠ
ním soudním le dluhopisA din
Učena bfti nemusí nnílen výnos

W

lané i přijmA téměř o 50 procent

I Dle zprávy odboru pokladního
řestoupil v úterý schodek v po
kladně vládní ♦50000000 sice
obnáší od 1 července 1894 slušnou

simičku ♦50404887 Za prvýcb
třinácte dnA tohoto měsíce obnášel
schodek ♦5105517 Minulého roku
obnášel schodek ♦Cí8'3200 takže
od 1 července celkem dluh národní
o ♦I2C208147 vzrostl — Cla vy- -

:ráno v uřadním roce tomto dosud
♦ 133000000 což jest as o ♦1000- -

000 více než v roce minulém —

'akli že hv zákon o dani a tříimAi
neústavním prohlášen byl ta ob J

nášťti bode schíwlek na 1 července
ři nejmenšlm ♦00000000

' ce
ve

tředu zpráva Že kabio-Jte- ha- -

waiským odpověděno koneSně na
notu vlády nasi kteroui odvolaní

vyslanco hawaiského Tburstona0
~ § 1 M I

požadováno Udpoveď podána byla
vyslanci našemu Willisovi a echva- -

uje so v ní jednání Thurstonovo
do těch nejmenších podrobností
taaze viaue nai na jevo se d&va
že vlastně k žádosti za odvolání vy- - ve
Blance toho oprávněnou nebyla
r -

' v
hurston

k

jelikož za osobu vládě
_

nemilou prohlášen byl vícrj do

Washingtonu se nevrátí ale proza
tím nástupce jeho jmenován ne
bude

I Soudce Field od nejvyššího
soudu spolkového slavil v pondělí
32letou pámátku zasednutí svého v

nejvyšším soudě Jmenován byl
totiž 10 března 1803 presidentem
mcolnem úřad s?Aj nastoupil (

však teprvó 20 května V čase
menování byl nejvyšším soudcem
r Californii Pouze tři soudcové!

zasedali v nejvyšším soudě déle'
i u

než soudce a sice Marshall

Storey a Wayne první t nich za- -

sedal nejdéle a sice 34 léta 5 mě

a 5 dnA a úmyslem Fielda prý jest
ač již 79 rokA atár jest vydržeti v

urauu ouuo-- u rau 10 zuravi aovoio- - i

vat ještě pAltřetfho roku tak aby
v ohledu délky lhAty služební tím
nejprvnějším — totiž nejdéle zase

dajícím — byl
t K vážné zápletce snadno dojiti

mKUn Un n U_ _

l pokladny Carllsle
ii itit lir H

opusm v neiKii ivfsnmgion a siy'
V i 1 m I mmm li m ' 1 II lili nf II ' )

nich v nichž několik řeči ve

spěch zdravé měny penélní aspo
řádá

IHtoilM 1'IUfT

byl vo čtvrtek V JI# Tbomupon I
řřrk nltiiffifinf trltlifi Ir imrtS tifAVt i

z?m 4

Zákonolárstvo newyorské se
odročilo ve čtvrtek když bylo
dříve daň státní na 324 millt i
ustanovilo

U Columbus lunction la ol

lvvn W koncem minulého týdne

(pramen přírodního plynu ve hloub--

as 1 50 stop

edaleko Jílamath l alls Ure

""taven byl v sobotu dvěma lupiči

nujniuiuivSe co cenního při sobě měli

_JDle zprávy obchodní jednatel- -

ny Dunový událo se v Soustátí v

uplynulém týdní 211 úpadkA proti
219 v témže týdni roku minulého

V Dolly Hay Mich udál ho

čtvrtek výbuch v továrně na
chemikálie při čemž hlavní budo- -

a nnlnň rrnniitiri9 {uAan rllnflr

Znthi Umí

siiftobřnr dl ipráv v táfek (!a
Itfornífl doJlýttt povodními na m
t é a ij i
utři pšenici fisMjcn i n

řanřl Iuna de Tch utopeno
lt !' řoilpvlí n fťkori pfe fio

krr) pjenlei a tál ňpln mlčena
HUm klon oinámeno Is hrázo t

'r tn byly povolni strh4ny i

krajina mezi lUnks a Aíoore'

ln líritf do vi lálenostl 40 mít

tiplné roivodněfiott lekotl Min Jo%- -

'lin uplavena Vlen čtvrtinu ta
topených potemkA oseto bylo pi
niet a íkody budou sáhali do sta
tisfen

frlkrn potirtm
navitlten byla v# čtvrtek rápa lnf

eát ( oney Islandri v zálivu new

yorském a fře 100 budov padlo
Iravému livlu ta obef a ikoda
čtvrt milionu přesahující tím snA

sobena Ze oheň tak tnačních
rozmřrA nabyl tavinřno bylo prud
kým vichrem kterýž v čae poláru
panoval a jíml veíkery snahy hasi

ol n obmeienl tdamenft mařeny
#

byly Třes 60 rodin zbaveno bylo

přístřeší a na tisío osob přiilo na
čas o zaměstnání

Kemre levřeay
Vo dlouhých odkladech pode- -

sána konečně ve čtvrtek presi- -

lentem Clevelandem proklamace
kterouž Vankton reservace v South
Dakoté a Siletz reservace v Orego- -

nu ta otevřené osadnictvu k zaují-

mání prohlašovány jsou a den kdy
se zaujímáním pozemku započato
býti smí na den 21 května ustano
vován jest Jak jsroe již oznámili
měří Yajktoti reservace 108000
akrA po větiině výborných pozem-
ku a zajisté Že nával osadníků

značným bude

KlrkapuA reservace

v Indián Territory prohlálena prý
bude za otevřenou již příštího
čvrlku Zaujímatelé budou muset

platit ♦150 za akr z čehož 50 cl&

bude muset hned při zabrání slo-

ženo býti — Reservace tato měří
210000 akrA t čehož víak 131000
akrA ponecháno bylo k zaujmutí
rudochfim jakož i k účelům škol-

ním tak že pro skutečné osadníky
k zaujmutí 85000 akrA zbývá

Ifejtton spokojen I

Do Duluth Minn dostavilo se
' sobota k soudci spolkovému na

00 IndiánA t reservací White
Carth Leech Lake a Red Lake by
st tu postěžovali naspAsob jakýmž
prý h uimi vláda spolková zachází

Podmínky smlouvy Indiány kme-

ne Chippewa již před 6 lety uza
vřené nejsou prý dosud vládou

splněny a t peněz jež kmeni tomu

již po řadu rok A vládou dlužny
jsou nemohou prý rudosi dostati
ani jedinkého centu Rozměřování

posledně odstouplých pozemkA prý
se již vleče po 5 rckfi aniž by k

nějakému konci to vedlo

1'uk se prý necivilizuji

Pořád se tvrdí že prý Indiáni se

necivilizují — a oni již také béřou
si rozvod! A to ke všemu ještě
cestou pravidelnou před soudem
státním Odstoupením velké části
reservace své a zabráním pozemkA

_aw t

jednotlivé stan se indiáni na
Vankton reservaci občany ameri

ckými a občany south-dakotský-

a toho koncem týdne jeden i nich

použil v Sionz City před obvod

ním soudem a od svárlivé své horSí

polovice rozvod si vzal

Ohromným požárem

navitíveno bylo v neděli odpoledne
vermontské město St Albans a iko
da jím spAsobená při nejmenSím

pAl milionu obnáSeti bude Požár

vypuknul po 3 hodině odpolední v

dřevařské ohraíí W li Fondy
jelikož prudký vítr v čase tom pa-

noval rozSířily se plameny táhy i

na budovy sousední vesměs to

továrny nábytkové tak že táhy
místní sbor hasičký na obmezení

požáru ani pomýšleli nemohl K

dovršení neštěstí přeměnila se

vichřice v pravý hurikán jímž pla-

meny všemi směry roznášeny tak
že záhy požár na několika místech
řáditi počal Následkem toho po--

ládány liMiřik' sbory sotxed

nlrli míst NwaMon a lliirllnton i

pornoo a jediní na IlidiUinti hamá
háhl těchto Jest 'f dekovali
eel4 mfstn obití dravého flvlu
nestalo

Zsjlmnvá UM
V Ht Imis podána byla llobt

nejpře Inějtírnl kneJíml a iře l

fiiml slonpy církve na arcibUknp
Kenrieka kterál ta úče má vydání
soudního r"ikii j'm! by hodino

siar lenio vesnertrn naror a m

Jetnii keho práva na veíkerý rnaj
tek církevní V dieeési st otiiké
se t%H%U í tbaven byl V Žádo

sti uválí se In aMMuktifi lil !

rok A jet stár a tik slabým jil Jest
Is kaldým okimlikem smrt jeho
rčekávati so rnAIe v kterémlť

případě by nezbytně válné zmatky
povstat! muey an by dědici jeho
snadno o tnaieteH církevní t Mm

jmen) piný hlásit! se mohli Du

chovní správa diecéze nalézá se jíl
po delší dobu v rukou arcibiskupa
Kaina avšak přepsání majetku cfr
kevního bvlo dosud artibUkutem
Kenrickern co nejrozhodněji odpl
ráno a proto má k tomu nyní soudw

ně donucen býti

Králka na penlInl dráze

udála so v sobotu k večeru na Uni

versity ave v raul Mlnn a

sice vrazila zadní kára se zvýšenou
rychlostí jedoucí io káry přední
kteráž do posledního místečka na
lněná byla při čemž deset osob

těžce a několik jiných lehce raněno

ylo
ZviiUtni případ soudní

V Anderson Ind odehrála se v

neděli scéna kteréž dosud v zá

dskách soudních rovné dosud snad
není Sondou obvodního soudu s

úředním svým těnnopiscero bral
totiž v nemocnici svědectví umíra- -

ící ženy když tato dříve pod vliv

hypnotismu přivedena byla liadeli
svědectví toto soudem přiiato tu
bráti bude vážnou úlohu v soud-

ním jednom případu neboř jdná
se tu o to má li odsouzenému vrahu

nový soud povoler býti Jistý (í
Iires odsouzen byl pro vraždu ku

13letému žaláři vzdor ujišťování
své neviny a to hlavně na základě
svědectví jisté Maggie Moltonové
o pronesení rozsudku prohlásila

svědkyně že avědectví její bylo
falešným a že sama vraždy té se

dopustila Krátce na to ženština

ta smrtelně onemocněla a doktor
Callen vzal si dovolení k hypnoti-sován- f

aby tak zjistil která t vý
povědí jejích pravou byla Svě

dectví bráno v přítomnosti soudce
dvou svědkA Roltonová vzdor

tomu že před hypnotizováním té
měř v posledním tažení se nalézala
a ani mluviti již nemohla odpoví-
dala na veškery otázky hlasem pev
ným a jasným Svědčila že pravým
vrahem jest Hires a e přiznání
její ku vraždě vynuceno bylo na ní

přátely odsouzeného kteří namlu

vili jí že prý policie v podezření
vraždy té syna jejího má a přizná-
ním se ku vraždě syna svého za

cbrániti chtěla — Když opět ku

vědomí byla přivedena tvrdila že

neví co s ní po celý ten čas co pod
vlivem bypnolizmu byla se dělo

Občanstvo a Cheyenne Wyo
zakročili zamýšlí proti U P dráze
tak aby tato podporu ♦10000 a da
rované jí pozemky vrátit musela
Podpora tato udělena byla ku

stavbě rozsáhlých dílen dráhy té
0 '

tou podmínkou že značný počet
dělnfkA stále zaměstnáván tam bu

de zatím ale již po kolik měsíeA

pracuje tam pouze nepatrná hrstka
osob kde i to v dílnách v jiných
městech plnou parou se pracuje

Spolkový komisař práce Car
roli D Wright započal koncem

týdne na základě nsnešenf posled
nfho kongresu vyšetřováním
vlivu stroj A na práci čas a cena

výrobkA jakož i a vyšetřováním
práce žen Vyšetřování bude co

nejdAkladnější a vezme prý to při
nejmenSím rok než výsledek ve-

řejnosti bude moci býti oznámen

ni v čtvrtek tvýienl mzdy o 10

i I#i1#fcřri4"h Amerlem Iron

Works v Pitubtirgu v ztichl přes
4000 dělník A lamrsthárit Jest l'fl
Udtt tMitO d Vliti ZiejvětŠfeli lele
lářert rnny Ivinnk ýrh bulou prý

láhy I utitnf závody toho druhu

t)A)iloVftil — Télol ilriM tipořtito
opětná" prací v Kepnhlin Iron

Work v nutil jmi ieMik inMeA

nepracováno ji tároveft oznámeno

le dřívější u n I o 4 mzda placena
bude

ÍMý Mrk
panovat! mnel ve správě úpadek
oSínlvšiho kořatečního truntti Ve

Čtvrtek zadána byl tntiJ ve spol
soudu v í'hirai správcem kon-

kursní podUty gen MuNiltoii

proti bývalému předsedovi trustu

(Jreenhtitovi s ostatním členAm

fiditelslva laloha na náhradu ♦ '00-00- 0

o kterýlto ohnou f rý ostatní

podílníci řidiulstvem ošizeni byli
(ireerthut a společníci jeho utrpěli
totil rAznými spekulacemi ztrátu
♦500000 a aby si to vynahradili
prodali ta milion dol akcií a záro-

veň chHsili fe ta ně pouze polo-

viční cena obdržena byla tak že

obcbAdkem tímto pAl miliónku
hrábli A podobných transakcí
obchodních objeveno bude prý je-

ště VÍce

Dflmueřřitll

Z Coventry I! I oznámeno v ]

patek že zřítil ne lam pAI třetího

patra vysoký dřevěný dAm v němž

několik francouzských rodin by
dlelo a 3 osoly při tom okamžitě

usmrceny a ll jich nebezpečně po-

raněno Neštěstí událo se při vy
tdvihování domu do výše aby pod
nírn jedno další patro přistavěno
býti mohlo Když s vyzdvihová
ním domu započato tu rodiny nej-

výše bydlící vystihovat se ode

přely soudíce ne býti jistými
Budova vyzdvižena o 20 stop když
ta pojednou z podpor svých se

smekla a prudkým pádem do ulice

úplně roztříštěna byla Ihned po
voláni byli hasiči aby v odstraňo-

vání trosek a v zachraňování ne- -

Ifaatníkfi pod nimi vězících nápo
mecni byli a po odklizení jich
shledáno že 3 osoby usmrceny a

11 jich poraněno Z dělník A zdvi-

háním budovy zaměstnaných při-

sel zvláštní náhodou o Život pouze

jeden a ostatní vyvázli úplně bez

úrazu

Vzácné jubileum

slaveno bylo ve čtvrtek v Dostonu

a sice bylo to jubileum arcibiskupa
bostonského John J Williarase

kterýž vysoký tento úřad již po 60

rokfi zastává Významné slavnosti

této súčastnili se vřichni přední
bodnontáři katolické církve z celé

Amerikv a oslavenci podán čestný
dar ve spAsobě skvostného zlatého

kalicha hojné démanty a r&znými

drahokamy vykládaného a pape-

žem zvláště posvíceného jakož i

podán mu vlaHtnoručnf dopis pa

pežův a zvláště za účelem um v

Rírně ražený zlatý peníz pamétní

Příjem re Itroz? mnich dani

Dle zprávy pokladního odboru

vybráno bylo v desti měsících 30

dub ukončených letos o f 1511
731 více vnitrozemnicn dani ncí v

témže období roku minulého Z

vybraného obnosu připadalo na li

hoviny ♦t)í355578 na tabák #24

678980 na nápoje kvašené ♦24- -
884124 na oleomargarin 1261

938 a na r&zné ♦498278 dané i

příjmu vybráno do 30 dubna

$73164

Tážné nrpokoje

brotf vypuknonti při ublodole Orr

Uros v Orrville as 2 míle od My
stíc la vzdáleném a šerif povolán
tam v sobotu aby pořádek udrželi

hleděl As 200 stávkujících horní
k& pokouší se přiměli zaměstnané

tam skéby k zastavení práce a vy

brožují dul vyhodili dynamitem do

povětří pakli !o žádoitti jejich vy

hověno nebude

' 1

uni IILUII O lil RlllBk IILill Lí tll

Z Milwaukeo oznámeno v pá--

tek že dle zprávy úřadovny po
větrnostní téměř celý stát po pět
ířeMozích nocí mrazíkem navští- -

V farín TaTtf 1 vr n £ n kit
ve čtvrtek běloch John Iloweton

kterýž koncem min měsíce 16letou

dívku jednu znásilnil a minulého

týdne v Missouri dopaden byl

Do Ilonston Ter svolán W
„

nvtsina umíní sieza cernos- -

'
v n5mi okováno býti má

hlavně o protičernošském zákono- -

dárstvu o lynčování a odmítání

náležitého zastoupení na porotách
nř6 m Aanntnt _

jest
V St Joseph Mo spAsoben ?

neděli značný poplach pominuvším

MJJ)e" Ííraž Po2et jinycu 'i
sob bylo 1I™" l"'"wunii HCKUIia

_ ~ — " r ' J — J — - wm mm mm m - I! 1 ( 1

glií Našim celním parníčkAm í"ř77r' "

totiž chx0ln mf a kU 0 h
bylo nařízeno zabavili všecky
lodě rybářské jež by v moři

na "l16! A'1 ' J? PodoW

IJehringoví při lovu tule A A zbraní T ' 1

Ve2er 14 P0""™ Pftstřelných používaly neb tyto na pa-d- 0

lubě avé měly na což odpověděno""™'"""0 1

vládou anglickou že kladení la-

kýchkoliv překážek lodím pol
ue vo Bireuu "J" noniederacních

vlajkou anglickou plujícím ta ni-- vysloužilcA Dcera Jcfferson Da-sted-
ek

požadování značného od-!TU- e Pre"ieDU l4tQ konfedera- í-

t

1 v oanwn icx tanajen ba- -

nfch Jest čestným hostem sjezdu
J Ve Wbiling Wis zničena ~

byla v neděli kolem 11 hodiny ve- -

černí požárem natdrna Wienn5n A

Skodného míti bude Očekává ne

že následkem rázného tohoto atano -

viska vlády anglické slabošská
administrace Clevelandova rotkaa
onen odvolá bet ohledu na to že

aájmy americké tnaČně tím otrpí a
že nemalou měroa k vyhubení ta- -

tleflA přispěno tím bude

River Paper A Pulp Co čími 4

Škoda téměř ♦200000 přesahující
spAsobená Sotva polovina jest po--

jištiním kryta


