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M4I Tis prohrál

N'sjvytl(rn soudem spolkovým
rozhodit! v pondělí ior státu Tu-

zí s# Spojunými Státy v nrnl
jednalo se o vUntnicks právo k okr
Oreer v Indián Territory na kte-

rýž nároky státem Tsias činěny a

sic rothodmilo prvt! nárok&m (4

tu Tsias Sporné území rnřří přes
lS0000i' akrft otevřeno bude víak
osadníkAm k taujímání teprve ten-král- e

až rozhodnut bude soud

druhý neboť na totéž území i

kmene Cli octa w nároky činí

1'eprsreii

Ve spolkovém vězení ve Fort
Smith Árk popraven byl v úterý
ííOletý Crawford (iolduby alias

('herokee líll kterýž ač mlád

přeo Již četných vražed a loupeží
se dopustil Na popraviitě vstou-

pil s úsměvem na rtech a když tá
tán byt ne! oprátka na krk mu ho-

zena zda přeje st nějakého sdělení
učinili odpovědět chladně že ne-

přišel tam mluvit nýbrZ zemřít
Na poslední cestě provázen byl
matkou jíž ani jedinký svat v

obličeji netrhnul když jedíoáček

její spuštěním padákn na věčnost

poslán byl

Itraéka v koNtele

U McKinney Okla spráskala v

kostele slečna Mortie Itarry ova i
Den Moines la pocházející jisté-
ho Louis M Hurtona kterýž ne-

oprávněně hanlivé pověsti o ní roz-

šiřoval V nastalé c toho muchla-ni- ci

postřelil Burton jistého Good-son- a

kterýž jej podržel když jej
dívka karabáčovati počala načež

sám byl od tohoto téměř taskroen

Panpáterovi Thompsonovi vytrže-

ny byly vousy a ta to nyní po-

mstili se týž chce tím že na oelv

ten "kraud" tatykače pro rušení

bohoslužby vyzvednul

Ntarátlsělaka

V St Joseph Mo zatčena byla
Barbora Pankau ová pro zavraždění

Mary Kouski-ov- a zatčením jej'm
vyšlo na jevo že babice ona vra

jždéním nemluvňátek již po kolik

jrokflsn zaměstnávala a i vraždy
řemeslo Činila Pacientky kteréž

následků lehkomyslnosti své se
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spáehány prý byly při poslední vol

bě mětké v Pittubtirn a vítěz

ství jehoi republikán dobyli zí-

skáno prý výhradně jen vrlu-nl-

hhnh faleSných Tak apon tvrlí
npravnl demokratieká Kga klnráž

kandidáty v poli měla a dovotu'e
Ze prý celkem 370 fateSných h 1 ň

vrženo a počítáno bylo — Kdyby
pravdivost tvrzení tohoto dokázali
s jím podařilo tu by vlaitně ivo-len- i

by i čekanci Ifgy větiinami od

1732 do 278 hlasft

Js ksnilliUlem

Z Washingtonu oznámeno po-

čátkem týdne že sekretář poklad

ny Carlisle jest kandidátem pro
demokratickou nominaci president-sko-

že to viak veřejně prohláše
no bode teprvé tenkráte až pánem
a mistrem jeho Clevelandeni otná
rneno bude že nominaci na žádný
pád by nepřijal Carlisle acházeti
se hodlá 0 nominaci jakožto kandi

dát administrační na zásadě tdravé

měny peněžní

1'epulUté kansasfitl

ouDVvau siatni Koivenct svou ve

středu v Hutchinson ta účelem

volby delegace do konvence národ
ní V přijaté platformě schvaluje
se poslední platforma národní žá

dá se úsporné řízení správy národ-

ní žádá se potření trustu a vy
vlastnění všech prostřcdkft doprav-
ních a spojovacích žádá se ode

jmulí presidentovi a sekretáři

pokladny práva na vydávání dloho

pinii požaduje se svobodné ražení

stříbra v poměru 10 ku 1 a konečně

odsuzuje se jednání ve případech
nevážnostf k soudu v nichž obžalo

vaný bet líčení porolntho odsuzo

ván bývá a to k tomu ještě tím

kterýž zároveň i žalujícím a uraže

ným jest
Kenturky

bude se muset nyií spokojiti s je
dinkým senátorem v senátu spol
kovém neboř v úterý zákonodár

stvo se odročilo aniž by se bylo
podařilo senátora ivohti Dík pří-

tomnosti vojska kolem kapitolu
službu konajícího zachován úplný
klid a pořádek ta to však zasedání

givernéra vzhledem k vyvolání mi-

lice schváleno bylo navrhován v

anlln rT a v ft nnalr frklirt I a natru

'Zf t

tamýílťli gtiveroérft pro uchvicent
mAni L V Anwl Lr1 e n ti6 rfr'InÉIr-- l tinknlnvill t%00 A tntrn
stati jej šestiměsíčním vězením
Leč rozumnější mysle konečně pře-

vládly a tak pouze v senátu přijata
resoluee guvernéra odsuzující v

sněmovně pak tase prošla resoluje

jednání jeho schvalující Když
společné hlasování zahájeno ode- -

přeli demokraté n jména tvá od- -

pověděli kdyl pak a hlasováním

započato nehlasovali ani demo- -

udřoAsftf n 4řií j Jn lhfiá pří- -

rllrsl pru Mt llslsjlu
Wiwiřnínll rptblik4nA odbý-vtl- i

státní konml sm i (Iřs-l-

volby dl4(1 do fconsne#

n4řodnl ♦ sfřplit v Milaik a

vft lk Jsjí byl ln ís dlvi
si4třil dáno nMisní v k'nvsnd
národní pro MKinlwyho htasd

výř-- ovi!ti( V přijaté plit-ftřtn- e

seli vlji s na mí!ě prvém

4l ot hrany 11 ní polidqj s

opětně favsdfřil vi4jmnostnleh
smluv obuho Iřifrli a vyslovuj se

ve přospťrh l Irsvé inřiy psnělnl
Hsscdure ktr4l v z4jmn MnKIn

leyho přijata byli zní následovně:

''iinii I my republíkáné
wiseonsinští uznáváme v Wrn Mo

Kínliy oví nejpřednéjStho zástupné
republikánské politiky ochranář-

ské a vfájsmnoti obchodní Že jej
cilme oo tastance zdravé měny pe-

něžní a věříme v něho eo ve vzor

nejlepiího občanství amerického

jak v životě soukromém tak i ve-

řejném a vyjadřujeme tímto ná-

hled svflj delpgaui do konvenoe st
louisské že uliti mají všech ros-umný-

prostředkft k navržení jeho
ta presidenta"

Washingtonu

I Sněmovní výbor pro záležitosti
námořní rozhodnul se v úterý pro
stavbu čtyř lodi válečných a pat-
nácti lodic torpédových Náklad
na lodě válečné nepočítaje obrně-

ní rozpočten jest na ♦760000 na
kíždoii a na lodice torpédové po
8fl0000

I Sněmovním výborem na ve-

řejné pozemky rozhodnulo v úterý
odporučiti sněmovně ku přijetí
předlohu kterouž by státu Califor-ni- i

dáváao bylo pět procent t pe-

něz stržených" t prodeje veřejných
pozemkfl a sice věnovány byly by

peníze ony k účelfim školním

DROBNÉ ZFIIAYY

tí Caledonia Ala vybuchnul
ve středu parní kotel v pilo při
čemž budova úplně rozmetena a

čtyři zřizeuci usmrceni
Nedaleko Steelton Pa udála

se v úterý srážka vlaku nákladního
s vlakem osobním při čemž dva
zřízenci na místě usmrceni a jeden
těžce poraněn

Papežský delegát a kardinál
Satolli dá prý v květnu zemi naší
vale a nástupcem jeho stane se arci-

biskup tarsuský Averardi kterýž
před několika týdny do terně naší

přijel
V North Carolině svolána jest

státním výborem republikánská
konvence státní na 17 května a

jmenován výbor kterýž vy-

jednával by s populisty tda bylo
by možným společný lístek proti
demokratem do pole postavit!

Kubánské juntě oznámeno ve

stř"du že gen Knri'ie Colitzovi

podařilo s) s výpravou svou na
břeh kubánský vystoupili a náklad
z 1000 riflí a 1000000 patron se

stávající bezpečné uložili
V Craig tatčena v úterý 13

letá (íertruda Taylorova pro otrá-

vení celé rodiny Namíchala totiž
do kávy jedu následkem čehož
oteo a bratr její temřeli matka pak
a dvě sestry v nebetpečl smni prý
se nalétají — Pohn&tka činu toho
to tnáma není

V New Yorku usmrcen ve
středa Dan Armstrong a (teo L
Senier smrtelně poraněn pádem
skrze $ ětlík v budově pět pater
vysoké Oba muži se pohádali a

vyšli si na plochou střechu aby
spor pěsfmi vyrovnali při tom a

náhodou však na náledí
sklouzli a světlíkem do přízemka
se sřítili
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4tup:n junty (rvoluíní tfny)
tvrdí Ih tAnoby tyto gkoupfny
byly nkolibt Kul4nei v M (4'l

uHIJrnl( ktifí tímto pNobm ku

ďllM( amoM(tiioiiti vinuti ve

itápornniinými bjtl ihtl — ll po
Ifdnlrh Ipi4v přvlolrn přý budff

n4kUd na vynokém moři na

několik rnpnifih lodí plaehetníih
Jimř upliť podařit! fnftlo iiřpoto-rovin- ě

n4kld na břehu kub4n-řké-

vyiolítl

Troll pINtliBtrtlrům

V úu-r- ý odporučeno nněmovně

ponlanu přijetí předlohy Stone-ov- y

ktcroul tiNtanovov&no by bylo
že židnj přittěhovaleo neuměl by

býlí na úterní naíe vyuloupiti
kdyl by nemohl prokátati ne prft-vodní-

lintem vyntavenýro od kon-nul- a

naneho v té tem i t níž ne

ctěhiije že tikutecně onobou žá-

doucí jeHt

Neiátlonei přNtěliofalel

Jak jutno již otnarnili mluvil
v Henátu spolkovém nenator Lodge
opětně ve proupéoh obmetení

a při tom uvedl tají-mav- é

tabulky ukatující kolik ne

čtoucích nalétá no meti přintěho-válc- i

Nejvíce jet jich s I'ortu

galu 07 te ta kteří neumějí ani

ěÍHli ani pN&ti Itala je S3 te ta
1'oUkft z Haliče 40 te itta To Jhou

ritmi n lidiV rwli lin vanf LníHmi a

(rkv( z Uhef jMt Dpfitoucí()h 3S

M hU( lu8ka M Nil0
em 3 j ( (U t Anglie te hU

(J ()Uka 3# Némeck4 a Uakou

flka aj e „U( t NorvéÍRka x ie u
M cvé(jHka f M „Uf M ňvýcar()ka a

)ftn„ka j „ „u K tomu potna-
-

menával že ti nečtoucí přistěho
válci jiou pokoji a pořádku nej-

nebezpečněji! a drutí te temí

vzdělanějších že jnou nejlepííini
občany tde Proto žádá aby se

tákonem obmetilo přistěhovalectví

jen na ty kdo tnají čími a pHáti

ve své neb jiné řeči Dle toho ne-

stavil nvň návrh zákona o přitě-hovalcíc- h

a bude naléhati na to

aby byl přijat

MuhI platit daně

V ncjvyiífin soudě spolkovém
vyneřen byl v pondělí důležitý rot-sude-

v žalobě státu Californie

proti dráhám Central Paoiíio a

Southern Pacitio v níž jednalo se

jo to máli ulát právo dráhám těm- -

to daně k účelům státním ukládali
či mohou ly se dráhy ty placení
daní vyhnouti pod tou jedinou tá
mínkou že výsady své od vlády
spolkové doslaly tudíž jedině jen
kontrole téže podléhají — Jediný-
mi kteří rozsudkem tímto ne

souhlasili byli soudcové Field a

Marian kteří byli toho náhledu že

rnortgiče na dráhy té Spojeným
Slátám dané jsou vlastně malet- -

kem vlály spolkové a tudíž daním
státním podléhat! nemohou i

i V -
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rřiný lrt
vyneŠen byl soudem spolkovým ve

Philadelphii nad kapitánem a dů-

stojníky dánského parníku Mlorsa'

kterýl Jak známo úřady wprttkový-m- i

osvědčen byl t dopravování
výprav tu Kubu čfmž

ovšem neutralita porušována ljli
Ktpttin II H Wilxif oilooluttn

do kiioico spolkové ni ] mifi T

k pokutě 300 k úrat
dfttojn(ci pak Jn I' IWwn 1

Haon Johanicn dontati po H trtHÍ-cíc- h

1100 pokuty a taplmfi!
útrat — Z rotHUtlku tohoto učiti5

no odvol&oí k něj vyíifmu nou-l-

polkovému a protalím propuStfni
na svobodit pod t&rukou

ZiikIiiuíi proraz

Z Akron la ornámen v úverý

případ Uíd&otví jakému! hnud tak
rovno není a ta kteréž Šibenice pro
pachatele malým poutě trentem by

byla Slečna Allie Douglaova
mlada to učitelka hudby přepále-
na totiž byla t rána na cente i
Akron do WeMterfield neti&tným
bídakem n koně ittržena do Htaré

jedné Sindy tavlečena tam několi-

kráte ininilněna a konečně kolem

6 hodny večerní na koně vnatena
a ta ruce ku krku přiváténa mu

byla K6ft přivlékl nebohou div
ku neboř ho „edla padla a tak ta'
vitané ruce vlečena byla - te-- }

prvé po paidenató do Akron v t- -

vu
betyčdomé:n Po přivedení ku

M7' ur7 1 p ' :

dopaden jÍHtě provazu neujde

Moc prachu
V úterý k ranu vloupali m ne-

mámí dofiud lupiči do banky O

K Iiradley ho v Afoulton la a vy-páči-
li

tu velkou nedobytnou po-

kladnu dynamitem vtdor tomu

viak že v ní přes #18000 v hoto-

vých penětfch ne nalétalo mimeli

odtáhnout! prázdnem Použili

totiž příliii mnoho dynamitu
čehož výbuch byl tak

ilným že celé mětečko probuze-
no bylo a lupiči rad i byli že uni-

knou ti ne jim podařilo

fenězokazl zatřeni

V St Joneph Mo talčen byl v

pondělí úřady spolkovými W L

Pease a manželkou na obžalobu t
penétokatství a sice zatčen v oka-

mžiku kdy v úřadovně expressnf

vytvednouti ai chtěl bedničku a

Omaby na jméno William Uerba

aslanoa V bedničce nalezeny ná-

stroje k padělání peněz potřebné
formy na lití dclarň a tásoba t
dělaoteh dolarft a p&Ilolaru V

byt Jeho nalezena též zásoba pa- -

dělaných peněz vesměs výborně

tbaviti chtěly přicházely k ní ze sněmovny i senátu bylo nemálo
všech končin a vyšetřováním celá bouřlivým Kdežto totiž v sně-řad- a

ženštin kompromitována bude 'movně podán návrh aby jednání

1

í

:1

í

Uhel v hotelu

Ve Fort Scott Kan vypuknul v

pondělí kolem 6 hodny ranní po--

žár v hotele "Sur" a rozšiřil se

takou rychUstí že hosté počtem i

30 ' jen těží životem svým vyvázli
a unikli poutě v tom oo pravě na i

sobě měli Skoda přesahuje $21-00- 0

a jest tíai citelnější ana poji-

štěním kryta není

Yjbufh prarbs
udál se ve středa v praohárně

v Kifton N Y a pět
osib bvlo při tom usmrceno něko- -

lik pak jiných více méně poraněno

Výbuch adál kolem 11 hodiny


