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vydtřil se v pálek úřadlm spolko

výrn v Chioajju % siru tatčen tam

trojlístek kterýž jíž po dlouhou

dobu lehkověrné farmery na věji-

čku "teleného tboŽI" chytal a o

petíre je oíkobával Již po dva

měsíc zaplavována poíta cirkuláři
"telené tbožl" nabízejícími a tu

přiSel rniríál na dobrý plán Iva
jeho přlručl vysláni totiž do Ar-

kansas odkud v dopisování se
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Vrnít třřl t é"iksji
Odvol ím oi-li- newyorským

poitfteo f čtvrtek roisidsk gene-

rálního terminu žalobě proti ho

stinskmu Jamesu Owensovi V'

neděli dn 30 isrvna m r vniknul

Jislý policista oknem do hostince

Owvnsova a as bárera viděl hostin

ského s tástěrou na oM a v fc

ttnci kolik mažu před ttiroíl

tá'y sklenice pivem Na základě

tohoto tvrdil policista I Owens

prohřeiil proti nedělnímu tákonu

načež polLejní soudce hosticského

xlonflíl vik gfoerilní termín

rotnadek traiii Aplíní oai

rohoJnat(m geoeriínfbo ttrmfnn

úplné noahUttil prot)tiivf !e vše-

cky okolnosti Joa ice dtt pode-iřtl- í

avik oa pouhé podeiřenf
nerafiie iood nikoho odiouditi
Vřcí policie pak je#t aby dokátala

že hotinký pivo skutečně prodá-

val
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siví spfiliovA s nsiměněnou tuho-

stí a jdiftorj tměnou klerool
dťiíito Je#t ! ani

!ackb'irn nejmenií nadíjn na tvo-le- ní

ř(imá a podobně jtko republi-

kánský Jeho protivník llunter ku

íwlstoipenl a pole bude donucen
Ve čtvrtek byl požádán osmnáctí

demokratickými Sieny láknnodár

stva aby a pole ustoupil čemu!
!

nevyhověl nýbrž oznámil že

učiní tak tiprvé prý tehdy kdy
většina v demokratickém kaukusn

na tom n usnese --- I ři soholníni
hlasování myslelo se že vtdor to

muto jednání některých demokratfti

Hlackbnrii přec jen tvoleným JestI
leó nesuto so tak a tuze Jen vel

kému namáhání střlbrařa podařj
nci tiii-iM-

mvj uihuo MrSvS01 f

vnui jm riipomk-- i iivií jív nuk
tomto jistě býval by tvolen Cr
lisle pro něhož Masovali při prvn
hlasování nejen ti demokraté kteř

im iilrlvmi mřnn lunu sin v

tnačně republikána kteří učinil

tak an viděli že n kandidátci

svým prorazíti nemohou a porážk-niackburnov-
u

za každou cenu př'f
vodili chtěli

% Washlnirtouu

l President Cleveland jak
1

Washingtonu koncern týdno ozn í
t I 1 I t é m f'

movano nenoaia prozatím v zaie

tosti kubánské učinili zhola ničehf

a hodlá vyčkati prý zprávy tvlás
ni komise kterouž za účelem tli
na Kubu poRle Několik vysokýi j

hodnostáři! vojenských bylo pt
lo Washingtonu povoláno a i
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kteráž pravý ttav věcí na Kubě v

Šetřili má a jejížto zpráva p

bude základem dalších kroku pře
lentových — Jak známo učí

president podobně když na I

waii lMunta co zvláštního komu!

vyslal a proto nebylo by divu kM
by i nyní zase tak učinil i
l Státním odborem yslán v y

děli válečný parník "AlerťVf
přístavu corintského v Nicara!sll

aby lam zájmy americké h

Jak jsme již oznámili žádáno o

slání parníku válečného tiriv i

vyslancem nailm následkem J

puknutí povstání o němž tpi
jsme přinesli již minulého tý
l&losti té mohlo ale vyhověno I

teprvé v pondělí když "Alerť
Acapulco Mezico přiulul a l- - i

Jet-- l svQj telegrahcky odbor'' )
mořnlmu otnámil
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při černi vyjl tt I lift onu i Mon-

tany oníře nt presidenta pro rn

lávný jeho výfik ve srhoti n"

yorských presbj tri4oft učiněný
íko by slity lápadnf spatného vil

vu n společnost lidskou měly Po

ovolenf ál"5o0O tm oprivu mostu

Ko k Island III zasedání o f

lodíně odročeno

V sněmovně poslaticQ rokováno

v pátek JeSté o některých polož-

kách rozpočtu pro odbor zákono

iárný a týž konečně schválen na

čež přikročeno k projednávání rot- -

u pro odbor poštovní jimž po
volení 'ií 11757 požadováno je

)ebau o témž protáhla o až přes

pátou hodinu načež zasedání ve

černí projednávání soukromých

ředloh pensijních věnováno — V

sobotu v dobatě o rozpočtu joslov-ní-
m

pokračováno a aniž by čeho

mého vykonáno bylo zasedání po
4 hodině na pondělí odročeno —

V pondělí v téže debatě pokračová

no a zbytek zasedání stráven debato

váním o rozpočtu pro Pistrict Co- -

umbie při čemž hlavně dlužno

zazriamenatiíe pří lom prosel iiávrb

aby cena plynu 1 11&0 na II za liío
krychlových stop snížena

V senátu věnována značná část
zasedání úterního debatě o rozpo
čtu pro odbor zemědělský a koneč

ně týž v obnosu 202000 povo-

len Dále opraven zákon poštovní
tak aby větři zásylky vlakem ná

kladním Z3sýlány býti mohly po
lána předloha povolující 115000

na rozeslání diplom (1 a meddlií na

světové výstavě vystavovatelftm

udělených a po krátkém rokování

o rozpočtu vojenském casudání po
5 hodině odročeno Ve středu

navrženo výborem táležitostí

aby senát na sněmov-

nou opravenou resoluci kubánskou

nepřistupoval a tvolen tříčlenný

výbor konferenční kterýž by s po-

dobným výborem sněmovny o otáz-

ce té rozhodnul Po doUzu na se-

kretáře vnitra proč reservace
Indiánu dosud otevře-

nou prohláSuna nebyla a po ustano
vení debaty o návrhu na úplné

vyhubení tuleftu na čtvru k tase
dání po čtvrté hodině odročeno —

Ve čtvrtek přišla opětně na pře-

třes otázka kubánská a sice podal
Atlen i Nebrasky návrh aby presi
dentu nařízeno bylo vy dni prokla-
maci kterouž by neodvislost Kuby
nznávána byla načež po přijetí
řady předloh a resoluci menšího

významu majících započato a pro

jednáváním kontesiu Dupontova a

po 4 hodiiě tasedání oa pondělí
odročeno
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V t% Port I vypuknil v #okt9

ř'#r poí4ř v obchodní Í4!í m#lřfi-k- a

a rirl plro-n- ohavný padla mu

íedm 'brhod3 ta olf a it ělen6

dobrovolného nlra haifkbo ři

tivtfmi tdmi poraněno IVletřent

t ttloženf ohně padlo na obchodní

ka M Lohena V jebožto txhtlé

pfjíar vjpuknul a kterýž teprvé před

několika dny pojitil xbolí nvétH

krátě tik vysoko ne! okuteěná cena

jeho obnáSela Hyl taičen a do vě

teni vaten an obavy byly Že rft-hofčen-yra

obyvatelstvem bude lyn

čován

Tajemný nálet

Z Chicaga oznamováno v neděli

že v uličce jedné v Ilyde Parku na

letěny v bečce mrtvola Ktarmho

rnuže a novorozeněte a veíkeré

átrání policie za účelem ztotožnění

OfobnoHti bylo dosud marným Obě

mrtvoly byly také a značně rozfteka

né patrně za tím účelem aby do

bečky vtěsnány bytí mohly Patrně

edná au tu o vraždu neboť lebky
obou mrtvol byly kladivem roztří

štěny
Na výporaoe osadník Cm

Z Waidiingtonu doíla koncem

týdne zpráva že předloha aenátora

Kyle-- a kterouž onadníkum v okr

Gregory vypomoženo býti má nej-uplé- e

zákonem ae atane tatc by

každý kdož dokázati by mohl že

na pozemku unazen jent majetní
ckěbo práva k témuž nabyl Jak

důležitým pro ooadníky Umní zá

kon tento by byl sezná ae nejlépe
s toho že téměř viicbni osadníci

uaadili se tam po 10 únoru 18'jO

když pozemky ty tíioux Indiány
vládě apolkové odstoupeny byly

jelikož víak pozemky dosud neros

měřeny jsou nemohli je tákon

tým tpQriobem taujmouti

Vrátil se

V Purvia Miss působeno bylo
v pátek nemalé překvapení návra

tem a vydáním ae úřadům Will

Purvise kterýž pro účastenství v

hromadném lynčování k amrti od

aouzen byl Poprava odbývána

býti měla v prosinci den před ní

ale byly dvéře včtení davem lidu

vypáčeny a Purvia na svobodu pu
Stěn a vtdor pilnému pátrání ne

mohl dopaden býti Purvia praví
že po celý ten čas tdržoval ae v

tamním okolí a několikráte v žen

kém přestrojení i městečko na

vitívil aniž by byl poznán býval

Soudí se ž Purvia nyní popraven
nebude nýbrž že guvernér jej omi

lottnl a ! po několikaletém vřieD

na fvoboda prfpsIUn buÍ

ívindlery vstoupili načež pak po

Mjezdu Jich do Chicaga aby se

tu koupě padělaných penět usku
teč ni la ivindierská trojice za-

tčena Mimo zásobu padělaných
penět nalezeno u zatčených přes
♦ 25000 v penětích dobrých

Vjnazojf homesteadáře

V Ashland Wis podáno dra- -

ion wisconsin Central 51 2alob

proti homesteadářfim usateným
na pozemcích na něž dráha nároky
činí a kteréžto nároky soudem

spolkovým uznány již byly V ža

obách žádá se nejen za násilné za

inání osadníku ze zaujmutých po
zemku ale i náhrada v obnosu

(2000 na každém s obžalovaných
— Podobných žaiob podáno prý
bude několik set

Bude viset

Nejvyžíím soudem pennsylvan- -

ským potvrzen v pátek rozsudek
smrti vyneíený ve Philadelphii
nad mnohonásobným vrahem II II
Holmesem kterýž jak známo oběti
avé na vysoké obnosy pojižřoval a

pak k voli penězftm různými sp&so

by ae avěta Je aprovozoval Guver-

nérem ustanovena na to poprava na
den 7 května neboť prý vrah nej
méně 60 dnu času míti by měl aby
na věčnost připravit! ae mohl

Těžba zinku

Zinku vytěženo bylo v uplynu
lém roce 89084 tun proti 75328
tunám v roce předchozím Z množ

ství tohoto připadalo 9484 tun na

tály východní 3687 tun na státy
jižní 37732 tun na Illinois a Indi
ano 25775 na Kansas a 14998 tun
na Missouri

Žádají přídavek

Ve valné schůzi horntkO v neděli

ve Pbillipsburgu Pa odbývané
usneieno požadovati od 1 dubna

ivýiení mzdy o 10 procent a učiněny
náležité kroky aby spolčení víech

horníku vt střední Pensylvánii bylo
docíleno tak aby docílení požadavku
toboto tím tplse dosaženo být
tcoh'o

napadlo koncem týdne v obou Pa-kotic- b

jakož i v Minnesotě Ze

St Paol Mino ojnamovano v p4

tek že vinice více jak 48 hodin

trvala a že mlaty více jak 18 palc&

snČhu již leží

1'enězukazi zatfoal

V UobokfD N J zatieni mí-palé-

týdne pani Ilenrietta
Bolt-rnanov- a

a Chas A Pacbin pro
udavfcnf padělaných dvoudolartk a

vyŘťtřováním vyžlo na jevo že

jnou ileny bandy pecězokafl kte-

ráž řemeHlo tvé ve velkěm provoio-
-

vala a pod firmou Metropolitan

Photolitograph Co ne skrývala
"Firma" tato měla mfntnot avou v

nejhořejžím poncbodl budovy
26 Clinton Pláce a při prohlídce
nalerenv tam rvtiny vftbec vže- -

0 mm
chny potřeby k padělaní peněx pa

círových Celá banda naleta ae ca

mřížemi

Každý rok Jinou frrm

II C Wilmoth jenž pod jinými
více jmény v růiných míitech e

potloukal byl aatfien ve čtvrtek v

Terre Hatíte Iod % přivežen do

Kannaa City obžalován ja i mno- -

boženBtvl VCdlechem vyíio na

jevo že Wilmoth oženil ne ta po

ledních 9 let devětkráte a roilič

nými ženami které viechny na

živu jnoa % že povždy ukradl jim

Jejich majetek a upláchl Cínlo 1

ae Seneca Kanit a čím 2 t Efling
bam III byly žalobnicemi Wil

rooth byl nedávno ropuitřn s ka

fnice kde idřl pět let pro okrade

ní pí ElU"onové kterou také poja

ta Žena v 1990

RoxhtzoTal pftuze
A před třemi roky odejel

Port Townnend Wah Peter Wil

borg do ilatýcb polí alalakých a

letoa vrittl ae výtěžkem prače
ivé na $48000 ae páčícím Zob- -

jsme ta prémie nabneh jsou všV A

rozebrány a nemůžeme jimi vlo
1

stoulili Máme posud něco AS

Spojených Siátfl Jež odběratelé ?
?

držett mohou V '

Vjd Puk 7kv
'
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