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nich Debse ta šlapání f prach
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te Ikody kterél rspsblléne té ivý
íením tl n přivol Jsjí do Kom

sfití spAsobeny byly Kdyl totil
CotomMe k mavřiní ttájemnostnl
smtoivy obchodní s řlouslitím s

kretiřsm Hlalnsm vyivint byla

odepřela tak nčinltl následkem

éshol vydáni presidentem llarriso
nem proklimace kleroul lipové I

é clo na hivucnkr melssu a kole

l ColomMe přivalené uklilino
éfml téměř veškerý thranínl ob

sotirl Nettfisiy íihio i'enn
viole a Vel Virginie prohlási
se fofi ponifviní obou kovu i pof
tm posNoci i New Yorku Ne

Jer#f Khode Mandu a Veřmon' '
Isoii výhra loš jen proměnu ileť'
Pro opětné isvs lerií din i přljm'
prohlásili se poslanci i Albm#
Arkansts Tem obou Carolh

)oirgie( ouU-ift- a ostatních
státft jlloích k lflto New York k

eity východní Jsou proti J v osia

nítb státech js iu d gv i ste'not
měrou rordleny — Co liře f

otiiky celní ťt poue 2 polinr
'

šleh prolMtanUkýon koitelA nnl
tile jiného nslli nřM holnl paniky
♦t prospšrb dotyéiiýeb pasiorft i
jikýsi druh dlvatei a iiianfh
wřstfifisfí pro ílffi kftstolnř ob

ivlilti tn mla llky a sltélnky
7UM kostely baptistické rdrkv

majf dohromady jmlní $4000000
ale vidor Um f ta posledních 10

let se přss 15V0 dítek vt víře

bsptistfeké PíHhIWú poost éleftl)

této církve kfssojl o tfc nsl 20o0

tiiptiaticki prrsbyteriinski a tn#

lhodUticki elrkev f New Yorku

mají dobromaly Jrelnf přes $16-00000-

msti duchovními jsjíoh
Jon velice nadaní mulové ale

vtdor tomu všemu proteťtnťký
kostelní Jivnt apadi sulc v(j a vto

do bshna Protestantismus ve sku-teino-
ti

vemlri Potřebujeme tď
novou církev církev kteri by se

dovedla učinil populární círtev

jel obrala si ta hlavní úkol přípon
tsti k sobi my lidu nynější
vtnešené sektářské církve f oaiem
městě óikostlívé ntavírajl se proti
všemu co neidi se jim vhodné pru

společenské postavení Jejich tlena
90 proe obyvatelstva New Yorku

jsou nájemnici a ostatních 10 pro
jsou 'landlordi" Nše kostely líci

jest proti ]rliv imenej nu es -

přosiéch mírná opravy a 8" jf is
co pro gmenu rausťii' wnpnuf
solMftho obi ho l i lu lo i prý

muset v kongresu hledat s lucerM

rtu

KaM4 roillim te íiijenfeli Stílí
ře KeveffiV lUlsátri pro illcl si)
_ II ltalkm Vtl1'

'OJ jenfc iiejpisini inrai
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Omslie Ni

Na prodej lacino H(

chrni fpubliéky té ani A n an se

terněml menší clo plstícími sou

(éfl i nemohla To ve Ho k rimé as

mu protestu se strany vyslance co

I imbského který! o odvolinl ti po
vědných cel oněch lála! a kdyl po ve

leHlm Jednání iálosti té vyhověno ji
nebylo konečné Wshington opu ce

stil Nyní podán bude spolkovému
oudu na nároky ládost na snadné
Klíkoílné a tím nejtéps se tjistí
mi li vláda naše právo tápovédné ví
ono clo uklá latl

O

í Nejvyšším soudem spolkovým
_ _ I I II A

(oirien ▼ ponien uivnosi v

proti čínského tákon (letry-ov- a a V

sice vynešen rotsudek ten1 v pří "
- I tiL_ frtí-- ~ 1
fiu i!Siiiorneino wn"

M on oiegi kterýl do Cíny ni rtíř
všiévoo odejel a po návrslu přistá-
ní mu nedovoleno Síng hájil se

tím le prý nabyl práva občanského

Iříve ještě nei tákon (ieryho v

platnost vstoupil Soud roíhodl

le v táielitosti této právomoiiým
není sn tákonem tím dšvátio jest
prováděni léhoi v roce o I boru po- -

_I L I I! fe - 1

iiaonico a pnsii ze vman ro
hodnotím výběrčfho přísuvu spo-

kojen není tu mfiie se odvolali ku

ekretáři pokladny jeholto rotbod

nutí jest pak koiečným — Tího! M

lne odepřena byla ládost W II

Parkhoura o vydání habas corpus

Týl odsonten jest totil do včtení
Mi

pro rotšiřování-otnáme- k íoterních
a v iádosti o vydání habov corpus

-

tvrdil ie tákon ten neůstavnítn

est
Kmýšleni příštihe kng:rpso

a

Newyorský "World" přinesl v

pondělním svém Čísle tprávu o

smýšlení jednotlivých členů příští
ho kongresu vtiredem k otitce pe-něi-

a k otitce celní jako! i

vtbledem k dani t příjmft a souhrn Smi

odpovědí na otisky tyto jest ne 1]

málo tajlmavým V otitce peněinl
prohlásili se poslanci i Alabamy trk
Arkansas Cslifornie Colorada

Floridy Idaho Mississippi Mon kú

tany Nevady Norlh Caroliny So as

Carcdiny South Dakoty Virginie Ha

Warbiegtonu a Wyominga pro
svobodné a neobmetené ražení

na
stříbra t Delaware Oeorgie Illi

nois Indiány Iowy Kansas Loui -

ilvé farmy o KM) nkreci

t Kimx Co Nt
krajině to d sil lobró a hiině čechí v

nsoemS e- -c

i

#riinH mi H'n ii t hiiib i" -- -i

lim i luka brm itm řljOB srínia Wir"

illBjr imt-- Sub II p S lljr St'AC

lm vlním holiil rip Uullio řfS'tlf
Dill4 w U M třuiil Srtty olirnl !

Bol tinié i m nitmi lává k rtobri V

trrai tttulnt mwI HU'b objrdilnt Ml e
I— li Al 11 ?

j' y~ 1 1M faillillHi --" W ' — w — w

dotiht &trviis1 Nn m 13 ttop V7kf 4
1 HÍS n sšmlil I Aátm ní4 gt0

ťsrtljntjihssliri
Ni ft!lií{Mfn hřbitov Oik

womI odhalit byl v don řl#řif

hfij6 pomník památce onlth 6000

jitiký( h isjue kteří po ujetí
do Cnle#i doprivenl i Camp

DoNgfas vširténl f
jr

1 1 a f'l# tk é

dethi vypustili Při sítv not ním
©dhslenl nkáíaly delejjiee Jíhan-sk-

které! i příčinou tot téměř

li všet h stáli Jíiíiít h do ('hicijti
typraveny byly le Jsou mnohem

ešlcbtilejlfho d ha fitl naší

hýckml páni vyslouliM K delto

iiU ťftíf rott postavení pomníku
tohoto ro nejr-oíhodrié- pro les to-vt- ll

a Ivanéním i rebi-fsiv- f Jen

lna krev spob ivali uchovali se

Jíbiné mnohem slušněji řídíce

Žením I flé dobrým te
má okrotili krántml vén I nejn
hroby padlých jihano ale i hroby
všech f yslottlilcft uniových je! na

hfbiloré tom se neléiafy — ' ř'
tnřt Jiínfch jiko i Atlanty

Sevannab ihafleton a New Or-

leans doMo k 6čeli tomu 19 leles-niénfc- h

kár květin a věnčí

Hts" veřejněse dluh

Dle tprávy odboru pokladního
obnášel 1 červni veřejný dlah riíí

Itfl33612!)l nepčíttje v to čerti-fikil- y

bankovky v oběhl se

Uk le dluh o 1330011
menším byl nei před raďfii)
Dluh órtky nesoucí obnááel 716-20201-

dluh t něho! úrok j plstit
e jil přeptaly $1714 dluh nesáni-čiteln- ý

$389816401 tok !e vlastně

celý dlub ♦1007773392 obnášel

Proti tomu n%léi%U se v pokladně
hotovost 4147030077 ve tlatě

5U58265C ve stříbře tlil 718-40- 0

v papírech a $16483720 v dia

bopísecb proti eamul joi vlak

poladevky v obnova $012103054
takie vlastně v pokladně hotovost

$183370100 tbývala

ťřljmy vydání

Příjmy vládof obnášel? ta měslo

květen dle správy odbora poklad
Blbo $25272078 i řehol bylo
$12475000 cla Za uplynulých 11

měsíců obnášely příjmy vládni

$287694 691 proti $270474410 v

témle období roka minulého Vy-

dáni v uplynulém měsíci obnášelo

$28588213 tak ie schodek ve vy-

dáni vládním $3286135 a ea uply-

nulých 11 měsíca $46757495 ob-

nášel
5ebudoa atirkavat

Národní organisace horníka rot-bodl- a

v pátek proti tatnýšlené
stávce všeobecné a nařídila členftm

vým aby letršoí sétona v distriktu

pittefaurgskéro a ve Weat Virginii
ta 60 ct od tuny pracovali Nyní

vyjednivati bode tál orgatisace o

výšce mtdy v Ohio Indianě a Illi-

nois a mi se ta to ie i v těchto

a tátech k dohodnuti dojde

PríUrz mraen

Z Hillaboro Tex otn&meno v

pilek Ze okol! tamní navštíveno v

noci průtrží mračen následkem

které! brát vodní nádržky na rot-lot- e

80 akrft se r tklidajtul atrbi-n- a

byla a vyřítivši ne vodoa ne-

smírné Škody spftitobeny Přu 600

top trati M K & T dráhy bylo

odplaveno Podobně odplaven v

tnsíné délce trať dráby Cotton

Belt Spojeni telegrafní meti Wao

% Ilillsboro byto přerušeno a ni

Ut Xét II top lá dfm pHtUukř fl
pk Ba (tlfalk t t idui 3 mlty ff
_ I i lil— i_S H tHA! f'"--

iiUUlto Jmí timtt vonés lkl tfmtJ
}U Jtl 44krU r potomek tral vs Vrd gi
konílel i
Oans rrnv $1 0OO- - tMIns hotoví oUlal sdl í

IIKakmI k aitatli Vň tHtttAl uftutá ull Imv(
jjS

práv lidu filt jiného prý od toho
to volného nástroje mmopolA oěe
kávino býti nemohlo Msti jiným
f řivll o lom následovní! "lloisi
dsk tenío Jest nbratníksm v ději
nich niších neboř třilovin Jest
Jfm vlida nová n nll dosud styšeti
nebylo vláda soudních rotkail
ltanovenl ústavy Jimi taroéovi
no fe nikdo svobody své tbaven

býti nemá bet sondu nestranné o

roty Jest Šlspino v prach tímto
roisudkem nejvyššího sou lu a ko
nee Jest theorM Je vIVda naše Jest
vli lou tikona nefoř ks! lý podro
Iwjvin Jest od nynějška všemolným

nipadftm a kapřicím kteréhokoliv

te soudci) spolkových a mohou li to
dělat! soudci spolkoví tu nebude

to dI uho trvali a soudcové soud ft

státních budou je v tom nisledo

vili — Po více ne! století brala se

vláda naše v metích ústavy a stali

Jsme se velkými a mocnými iivoty
a majetky bt ly chráněny a tákon

byl prováděn Nyní a'e učiněna

tměn bašu naŠI svobody jest pod-

kopána a soikI porotnf odetraněo
Po dlinhou řadu let Ji! oprávněné
stělovioo jest ie rotsudky nejvýš
šíbo soudu spolkového tni vidy te
prospěch korporací a konečně také

spotorovino ie nikdo vysokého
úřalu toho dosáhnout! nerroM s

kým korporace spokojeny nebyly
Před rokem mluveno mnoho o

úulatnosti sondu tohoto a poslední
dva rotsudky tdají se tomu na
svédčovali Před— — čtyřiceti
roky měli tu nadvládu otrokáři

dnes jsou to kauitalisté Americký
lid rotdrtii otrokáře a tauhránil
naše třltení — dokiie toho ale i
a M a a m I
dnes? Ainoti ivril te ano tec

tapomfnají při tom ie lavina je!
nyní rám hrotí jet mnohem moc-

nější ne! byla moc otrokářQ Ka-

pitál sedí v Bílém domě a řídí
v kapitolu Soudy

naše jsou pouhými jeho nástroji
soudcové jsou jeho lokaji a celá ta
maŠiiierte vládní jest jeho děvkou"
— Zajisté velmi příkré to výpovědi

přlkrost ta ale na pravdivosti jich
ničeho nemění „

Ohavný tlocin

Policie v Sao Francisou přišla
na obbvný ttočin Z bytu si Nellie

ílarrirglonové 35leté staré panny
na Eliis ul vychátel kouř a tavo
láno basičstvo a policie Kdy! byly
dvéře vypáČeny naletěna na pro--

Iřed světnici hromada šatstva a

pokrývek t postele v plameni Pod

hromadou naletěna tohaveni mrt-

vola ieny mající tělo poseté čet

nými ranami Nábytek byl překi
s r a

cen a klenoty al ilarnngtonove
ukradeny Mi se ta to ie lupič
vnikl do bytu tde byl vrátivší se

ienou překvapen a aby m-b- pro
traten ienu tavraidil Aby pak

stopy svého tločinu ukryl tahra- -

bal tělo pod hromadu šatstva a za

pálil Po vrahu dosud není anr

stopy

Polttlok
Z Hasblatteaa

Kdo bude následníkem těsnu
lébo sekretáře elitního Orebama

nebylo dosud presidentem rothod
nato a dle všeho hn?d ae tak rot
hod nutí jho onimeno nebude Z

počátku tvrteno e prý nástupce
sekretářův do třiceti dnú ode dne
úmrtí jmenován býti musí leč pro
zkoumáním táVontka spolkového
ukiial se nihled tn býti klamnvm
Zákonem totil e ustanovuje ie v

pádu smrti poděkování se ot cesto
viní neb onemocnění kteréhokoliv
sekretáře mi prvý jeho příručí
veškery povinnosti úřadem tím

spojené taHávali leč by preslden
tem jinak nařlteno bylo i to po
Uk dlouho dokud nát ipce jmeno-
ván by nebyl neb dokud by se ne--
ntdravil neb a cety se nevrátit —

Jko!lo moiný násiupoe otnačovin
Jest sekretář pokladny Carlisle neb

nejvyšší návladnf Olney
{ Zšstupwi republičky Colombie

vei Wabingtno gen
U-ngi- fo

očekává kaldým dneo nařlsení o I

▼ IMy IVé pOdAnl nároku na Od

IkOdnéBOtt proti OpOj aism a tO

r _

diis S s VNis bopoAtMfm iaHS-lii- a

Druhá hrma tni — i mds 4 prvij
Jnl to pakli rnvié (irarls bS Ihm ptl ♦rs

ej wá'o Utbv i poss 30 s%rt v4l io i
a tinlDo': ďoi 'fhnl iinra-nlt- á va '
tfvll blnhokt (tadnl ml Firms J#W

vtdáleaa I ll od VirMrs McJblIUI poSU
obohndx Arwtrm g )oa I uIIh f dilny'
Čau Um farw f I6U0 lftta botofl kb

as aplátky ______-- _

▼ Knci oi ftu )ton tu doiiI krslant Jll ealýeK
lat a abill al dovil doliřv V krallni I tu d H

rarebay biodtril4 plotlny hlavni pak ks- - ' H
knrea a brambor řraw-í- l cboli-r- a ta saHdl y í

ve sítě po těch 10 procentech
ostatních 90 prou rofife ei okráti
kdo chce nedbají o ně Nevinik
ne li na troskách nynějších prohni-

lých církví te táklado nová libe-

rální církev pak bet vši pochyby
v brtku bude Hfn triomfovati nad

áplným úpadkem protestantismu"
VelléškHl

spfisobeny byly v Coloradu prudký
mi lijáky jel po celý čtvrtek pa

novely hlavně na majetku ielet
ničnlra a jsou obavy le ai soíb v

pohoří do tnaíné výšky napadlý

rotuje ještě větší štoxly roivod

něnými řekami spAaobeny budou

Místy spadlo v jedinkém dni ai

přes 2 palce vody co i v Colorada

jest něčím neslýcháním
M tiii unikl ijnět

V seděli rino vnikl v Mianea- -

polis Minn ěernoiský pobuda llu- -

ston Osborne do bytu dvou děvčat

Fredy a Alice Ketchamovýcb a po
kusil se učinili jednomu t děvčat
násilí Obě se daly do křiku a

bratr děvčat vnikl do bytu svým
sestrám na pomoo černoch vy
skočil oknem ale Anton Ketcbam

bratr děvčat oděn jen ve spodní
košili skočil ta ním a pronásledo
val ta pomoci čtyř mlékařa tlosyna
p&tdrnbé míle al konečně byt la--

pen uavedu no tpet k oyiu ae- -

včat tde ma dali provát na krk a

chtěli bo vytáhnouti na strom

Černock ale tak úpěnlivě prosil !e

bo pak odvedli na policejní sta
nici Žádni te sester nebyla pora
ně o a

Munopel vyhrál
V sobota vynenen byl soudcem

Bakerem v Chicagu konečně ret
sudek v ialobě nejvyššího státního
oivladnfbo illinoisskébo proti Pult
manově společnosti spacích voifl v

které! iidino ta prohlášení cbar
teru společnosti té neplatným an

společnost pouští se i do j:nýoh ft

nei ve výsadě vytknuty
jsou Soudce vynesl rotsudek ve

prospěch společnosti Pullmanovy a

sice rothodnul le právo mi
vlastní úřadovny a hotel v

Chicagu ie právo mi vydrlovati
vlastní cihelny ale prodávali mfiie

lihoviny ve votfch svých a v Jedin
kém poutě bcnlu rotholnul proti
společnosti a sice ! nemá práva
vustnitt dílce v rullmanovt spo-

lečnosti ieletářské Té! jest prý
společnost oprávněnou dodávati

svým vodu a plyn mfiie

stavěli dělnické domky a po přípa
dě je třfieno&m svým i prodávat
mi prý privo stavět kostely Školy
a iltároy a vfibeo mi prý právo
konati vše i Čeho! nějaký tisk Jí

plyne
Altfel4 Bejryšiisa seeds

Olllinoipský guvernér Altgsld ra-

dikálními náhledy svými—mnohdy

správnými— dobře marný prohlásil
rothodoutf nejvyššího soudu spol-

kového t připadá odsouteného

předsedy unie třltenca islstnič- -

VLASTNÍTE KRÁVU ?

Spečené neb zapiílcné vemeno a bolavé cecky jsou

I
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rychle vyléčeny použitím

MEXIČAN MUSTANG- - LINIMENT

kal lé % silnaa m dubrl pramaalti vods s
a ta ho oml

ion A Vlasáku
h6z3 Hod e Nrb

5

Její mladá velitrlka

A 1 Vouniř sltnlks
CoUfMHlJa O 31 dubns 19%

lm II IJlIr LoiiIm Icllknl lva m[Ukm
-nim a ( v ťanr takto tnA S a

wi vp'iiip ri a w tnt uriniii
naouranMil a etm inila-- a ur aia muvoHoni
diihu II vrh vě i uf illt ja um tak a S nalá

ri MiM ii v taa S Iřiiaé a pa Jnmna
) inarar uiiiiiia "via iwm lir p ofuoum

tledkem toho také tprávy o Ppftso-bený- cb

Škodách sporými byly Meti

Waoo a Temple musela tál prfiirl
řiditi nebot byla trať Santa Fó

tou miroo odplavena ie jftda pře
rušena býti rnosela U IIa-:kberr-

y

prý několik set knu dobytka nť-ool- o

a v South Jiillsbora muselo

několik rodin na nejvyššfch ml

atech útulku hledati

Proti prtrstantlKiBR

Newyorský reverend Dixon mil
minulé neděle v Academy of Musio

T New Yorku velice sensaSnf před-niik- a

proti protestantilvf a Áetnó

posluchačstvj bylo n rotpaclcb
má li ma tlrskati 6i vyplskati bo

"Po dvacet rok8M pravil Diion

"Jest protestantismus v mětě New

Yorku obrovskou jen komedii a

přskálkou pro pokrok a rotšlřenf

přivého křeifanitvf Vitšina tdej- -

11
Lady Iulse

rtairos riaes roUkirsy-Pa- Bl

L ~xi'ii o Hrm! ti r
láii4: fnni Jorar kriva — Imunrtval1

mi o Jmndíi dorrjr — rpU hniií lutU-at- l tapiU
1 ™"M irar uiriwni Ji uaoiiriii kmihi

m iirra mn i aouo anko-illv- o

""'''" XICAX UifsSQ IIVIaKtr Oi
mu prkvaK-ii- l ii) la kráva o itmh dnrh límf
vu r ms atji v oo urinn bi ims
trvli M atan Llnlmenutia Taai i d sáli Jaa

6iln vylníi-n- i a i u ni iii'ii uníl kra- -

rukt wNMaraa o p6ubie aO Mrtloan Muaiani' Llnlinontii a míla irl ttdy po ru# v tamt
t vssol)i avtak tmio případ byl Uk sls sdyl Jm Jej spoiorsvali la Jimipíi s nutal
porolaU tvlrvtakara eietau A t YuVWtt


