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ukládány jsou vlsm těm obchodní-

kům kteří 'opováží" prodáv ati

zboll firem k trustu nepatřících

Fraeikazl zatVal

V Newcastle Ind zatčen byl ve

Čtvrtek maršálem spolkovým Chas

Williams na obžalobu i padělání

peněz hlavní pak pětáků a půláků
Zatleni jeho přivoděno vyznáním
ne pf Wnghtové kteril počAtkem

týdne minielera ivýra pro ndAvA-n- í

fkUSnýcb pěné tatten byl a

úř&dfim pak úkryt Williami&v pro
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by vlik IAIým překvapením kdy-

by na koneo přeo jen kandidátu

Miti p("Ubn'il

HrpnMikAné v Trt

tHjbývalí slAtnl svou konvencí i%

účelem volby deleAtů do konvence

národní ve středu a ve Čtvrtek v

Austinu Konvence byla nemálo"

bouřlivou a rnálem Jen le ku vSe

obecné rvačce a ku krveprolití no
i i i

tlosio tT'imisále aon věnce

uchvácena totil sjjením stoupen-
-

cft Wbilelaw Iteeda ft Allsona

jich! zájmu zároveň i bez ohledů

na spravedlnost a parlamentárnl

jednání většina delegace jmenová
na To ovsem stoupenci Mclvinley
ho nechtěli si dát Ubiti a proto

jednoduše pana předsedu s jeho

místa vyhodili chtěli Z toho roz-

vinula se rvačka k jejímuž utišeni

policie do síně povolána býti mu-

sela — Po odročení konvence od-

bývali stoupenci McKinleyho kon-

venci tvlástní v níž jmenovali

delegaci novou kteráž v konvenci

národní kentest vésti bude

1'rotl deuiokratfim

Dle zpráv z Austinu docházejí

cích počíná se v Texas mluviti o

spolčeni so republikánů s populisty
a sice budou prý populiBtům pone-

cháni čekanci pro všechny úřady
utátnl republikáné pak ponechají
si elektory presidentské Kdyby

spojení toto skutkem se stalo tu

by snadno etáti se mohlo že by

Texas pro demokraty ztracen byl

Odevzdáno? před dvěma roky pro

ístek demokratický 207107 hlasů
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dobné i nejUrí dceři savraib(v

ných učinil Druhé dfvc iavlu
též ránu do hlavy Ip5 U nebyla
dotti silnou a tato vyskočivši i
oknťm doNUla e jiště v čas než

VTiilením omdlela k njrližsfmu
souseda kdež poplach spftiobila
Vrah men tím prchnul dosud ne

podařilo se a!e stopu jeho ani po
matku činu toho vypátrali

Ye prospěch arbitrace

Newyorský státní spolek právní
kft vyjednává s podobnými tělesy
ve státech Maine ent Virginia
Wisconsin New Mezico (ítoria
New Harapsbire Connecticut JIi
soari lowa Virjinia a Michigan

ta účelem vypracování pamětního
sDísu kterýž by presidenta Lleve

landovi předložen byl a jímž by ta
sedání smírčího soudu k vyrovnfk

vání veškerých sporů meri Spoj

Státy a Anglií vtniklých požad
váno bylo

CoatálT racincké dráhi
Sekretář vnitra podal se čtvrtek

kongresu zprávu železniční komise

ohledně toho jakého nákladu vy
žadovala stavba dráh pacifických a

sice dle zprávy té stála jedna míle

tratí Union Pacific dráhy Í5Q000
Central Pacific 127313 Siouz City
& Pacific 143000 a hansas Paciha

$53767 Též oznámeno že již ed r

1881 odpírána jest vládě každá

tpráva o tom kdo všechno vlastně

podílníkem dráh pacifických jest a

kolik akcii vlastní a v čí rukou

dluhopisy dráh oněch se nalézají

Mortgičem zaručtný dluh Union

Pacifio dráhy páčí se na 82782

885 Uvedeným čtyřem dráhám

darováno co podpora 18841000
akrů pozemků

Mohí zpět

Z 2000 iUlských přistěhovalců
kteří minulého týdne na Kllis Is-

land vysazeni byli bude jich při

nejmensím 400 zpčt do pnstavo
iUlských odvezeno a to následkem

toho ani nemají potřebných peněz
na vydržování sebe pro prvý čas

nutných Zákon nařizuje že každý
přistěhovalec musí mlti nejméně
120 v kapse neb nejakc-b- příbuz-
ného kterýž by o něho starati se

zavázal a přes 400 z přistěhovalců
zmíněných nemá ani prvého ani
druhého --— Tento nával přístřho- -

valstva iulského vysvětlován jest
přítomnou kampaní habesskou ná

sledkem kteréž muži službě vojen-
ské povinní z vlastí prchají při

i
čemž většině jich sotva peníze na

přeplav sehnati ie podařilo
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tímto 11 pffisista pří
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V sněmovné iioslinců přijtU v

úterý po křAlkím hlasování předlo-

ha jil dřívtt přilítá srnálem níl

olsiraftujo sn poslední překálka
kterál bývalým relmlům v crstě

lála a vstup do armády neb ná

mořnictva jim zakazovala Proti

přijetí předlohy odevzdán jedinký
hlas republikána ISoutelle a pro
návrh hlasovali všichni republikáne

výse uvedenou výminkou demo

kraté pak hlasování se zdrželi s

výminkou CumraioKse kterýž hla

soval s republikány Dále přijala

předloha kterouž odstrannje se v

mnohých případech trest smrti ja
kož i předloha kterouž skonfisko- -

vaný nfajetek církve mormonskó

důvěrníkům církve té se vrací na

čež po přijetí několika předloh
širšího významu nemajících zase-

dání po 4 hodině odročeno Ve

středu ve schůzi plenární započato
s projednáváním rozpočtu pro od-

bor námořní jímž požaduje se po
volení 131011034 což jest o

12408338 více než povoleno bylo

pro rok jetosní Debata proUhla
tse až do 4 hodiny kdy zasedání

odročeno — Ve čtvrtek po krát
ké debatě schválen rozpočet pro
odbor námořní jehož hlavní polož

kou iesst stavba čtyř lodí válečných
a 15 lodio torpédových náklad na

něž na 135000000 rozpočten jest
V sněmovně poslanců v pátek

mnoho toho nevykonáno Pokus

aby na debatu roipočet pro různá

vydání vzat byl stkal se s nezda

rem a místo toho věnováno zasedá

ní projednávání celé řady přédlob

soukromých V zasedání večer

ním projednáno několik předloh
pensiinfeh načež zasedání na pon

dělí odročeno — V pondělí zapo
čato s projednáváním rozpočtu pro
různá vydání a debata o jednotu
vých položkách protáhla se do 5

hodiny kdy tasedácí odročeno

V senátu přiiaU v úterý před
loha ukládající trest smrti Indiá-

nům odsouzeným pro znásilnění

povolena sUvba několika tratí že-

lezničních reservacemi indiánský-
mi načež opětně započato a roko-

váním o otázce kubánské Hlavním

řečníkem byl jak očekáváno sen

Mills kterýž ve výtečné řeči hájil
resoluci jím podanou kterouž pro -
T

t- -
liiaseni neoavimosu nuoy ne ruo- -

duie rravu ze resoiuce aosavaoni

byly sice kroky ve pravém míru
leč kroky velee krátkými

[
k

bánský oprávněn jest prý žádali

více na ná než pouhé uznání za

nli k 6pHwi řiAiMiIffxikf frt fb f
ty klml fiAIlnkf ml vy

Iřlofifi NAvrh na ořoi-- ř kon

'gfMi dns J kvitu odkAiAn vfbr

fnl po£t pfoj friAíAníw

ffipoíli přo odbof lAkonodArný

kťrAlio debata protAbli al do

hodiny iřl po fcrAiklm §♦
lAnf výkonném ti Unf odro-#ii- i

V' řtvrtek povoUno fi president'
vi lltrrisonovl přijmout! vygnam#
nánf od vlAd ípnřlM a brsiilskl

ttnvolmy rfliné sumy na veřejné s

budovy v růtnýc b mísUch tby
lek tasedánt věnován rozpočtu pro
odbor lAkonodArný

V senAtu rozpMta v pAU-- k

dosti ostrA debata při projednAvAnl

předlohy kteroul New Mctico do

svazku státíi přijmuto býti má a

sice následkem nAvrhu aby doba

sasodAiif zAkonodárstva prosince
na květen přeložena byla Demo-

krati obviňovali totiž republikAny v
že změna ta učiněna v zAjmu poli-

tickém v té totiž naději že zvolen

bude president republikánský na-

čež by i politická kontrola území

změněna byla a nový stát v náruč

republikánů vehnán prý by byl

Po tuhé debatě v níž na osobních

obviňováních nescházelo změna

dotyčná vyškrtnuta DalSí zasedá

uí věnováno projednávání rozpočtu
zákonodárného a týž konečně v ob

nosu 121600000 schválen Po

krátkém zasedání výkonném odročil

se senát do pondělka V pondělí

byla jednou z hlavních věcí debata
j

ohledně dluhu státu Arkansas tip
Státům a konečně 38 proti 14 hl

usneseno že zaplaeno-l- i bude stá

tem $572 na hotovosti a splaceno-l- i

bude ICO tisícidolarových dluho-

pisů Spoj Státy držených dluh za

vyrovnaný považován bude 1 o

přijetí několika přellob žiríího

významu nemajících a po krátkém

zasedání výkonném zasedání po 5

hodině odročeno

New York pro Mortona

V New Yorku odbývána v úterý
státní republikánská konvence ta
účelem volby delegace do konvene

národní a vzdor všemožné snaze

stoupenců a přátel McKinleyho
zvolena delegace Mortonova a dán

jí návod aby veškerých čestných

prostředků ku dosažení nominace

jeho použila Návrh menšiny aby

delegace když by po prvém hlaso

vání patrným bylo že Morton na

vržen býti nemůže pro McKinley-

ho se obrátila poražen značnou

větSinou — V přijaté platformě

prohlašují se republikáné newyor
Stí pro ochranu amerického průmy
slu a obchodu pro ochranné clo

pro vzájemnost obchodní a pro
zdravou měno peněžní

Pro McKinleyho

Republikánská státní konvence

South Dakoty odbýiána byla ve
i Ílií'středu v Huron a skončila prohlá- -

íeníra se pro McKinleyho za presi-
-

"„t„i„
' B4rodof DclegáU za--

v4inl „„„ hlasovali pro
Dro zdra

'

60 '
Ztrád prý sila

Tajemníkem národního výboru
renublikánskébo vydána v sobota

zpráva následovní: Do ioboty ivo--

pro populisty 153171 pro černos- - I

ský lístek republikánský 54520 a í

iradila — Zatřený vymloavA e le

prý to t paděláním nemyalel do

opravdy nýbrž ie pouhé pokugy

dělal ada by to také dovedl —

"Pokusy" ty přijdou mu nyní be- -

sky draho

I'ro lUU Xeir Tork

ZAkonodArstvem newyorským při- -

iau bvla ve ítvrtek 91 prou 57

hlasam předloha ve propžch "vět- -

Síbo" New Yorku a lehko Už

dříve již Henátem prošla zapotřebí
m& nyní pouie podpisu guvernéra
a mayorú všech dotyčných mést

aby sakonem se stala raku že tak

se stane tu aahrnoval by v sobě

větší New York celé okresy New

York Kings a Richmond čast

Westcbester město Long Island

towny Newton Flushing Jamaica a

Hni Ilempstead v okresu

Qaeens a měřil by 35975 Čtvereč

ních mil roiloby a čítal by 2985

122 obyvatelů

Gurernér obialoíán

V Champaign III vmešena ve

čtvrtek velkou porotou žaloba na

guvernéra Altgelda a celé řiditel

stvo university statní pro neplněn
AL-ftn-a ktertž nafuaif že na~' j r '
vSech budovách nniversity st&tn

viníka americká vlati musí Pro

týž přestupek obžalován Um i fa-

rář katolický a pastor německé osa

dy evangelické ani též na farních

školách svých vlajky neměli

Důležité pro osadníky

Jak se podobá projde kongre-

sem aákon kterýž nemalé důležito-

sti pro osadníky celého severotápa-d- u

má neboť má býti poskytnuta
úleva všem těm Kdož t jakýchkoliv
příčin práva bomesteadního vid AU

se museli Dle předlohy té pakli
že tákonem se sune by každý
osadník kterýž domovinu — home-atea- d

— před přijetím tákona aa- -

ojmul a i jakýchkoliv příčin téže

te tbavil neb o ni připraven byl
aneb a jakýchkoliv pří£in'patenta
na aaujmutý poaemek docílili ne

mohl aneb kterýž nabyl k němu

práva majeUického tím sp&sobem

ie si jej vyplatil mohl by sobe

dalSí domovina laujmoati a to v

roxměru jednu čtvrt aekci nepře--

sáhujícím Když by předloha u
koněm i lUla ta mohl by každý

tro bělošský lístek republikánský
'

5025 z čehož patrno že při témže

poměru by páni demokraté více jak
5000 hlasy poraženi byli

Sjezd uniformovaných Rytířů
'ythia přeložen ze St Paul do

Clevelaniu

V Oypsum City Kan zniče

na v úterý v noci požárem obchod

ní část městečka škoda odhadujo
ua n É 1 flílfl

V Cedar Rapids la nařízeno

zničení zásob lihovin v )

jež po úpadek učiní--

sobotu

ceně as 17000

vším T A Keltvm zůstaly a o něiř
Inhn m bádsli I

V New Haven Conn- - snížilaí]

firma Sargent & Co zaměstnává- -

jici pres looo ut-iui- uuujvi-uíi-
u

železAřského zboží dobu pracovní
ca 54 na 42 bolin týdně a zároveň!

snížena i mzda průměrem o 20% ?rl
' Republikáni massachusettStlOOl

státní svou konvenci v p 00!

tek v líostonu a vyslovili se v'30

prospěch navržení Rceda za presi' i

denU 1 A

Tm t ™Wwyw'01™ pracovali k tomu aby obého
dnes o dosažení sa-- V územní republikánské kon I

věnci v Oklaboma City Okla v jsobotu olbývané poražena reolucef :

navržení McKinley-h-
o za presidenta }

i

požadující na delegaci svoleni I

mosprávy s pokusilo ta by lid nás

vší silou ve hnutí tom ie txd do--

Ufi Knba Ipst nám mnohem

tlUSf než onv země nebofMeit

částí západní polokoule na kterouž


