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hutni n v pondilí Thomas Panse útlul nové řrCloli pfM 200 stop To se rotumí fe platforma obe

buje obvyklý článek prohíbiční Jatop cxlfieíítrto V Čm lom nalé-lil- o

ve slavení 10 oob t nícblevrrni od íUrlbo l#Ifrí a domky

ikon pří břeilch Hobánskýtih do

ptlen byl a kterými ibrani

veteny Po projednáni
několika předloh iirSíbo výmamu

nemajících tasedání o 6 hodini

odř(Meno Ve středa pokračováno
dále v debatě o téže resohoi a ko-ueč-

usneieno aby tál ve čtvrtek

k odhlasování předložena byla Mi-

mo toho věnováno inačti času ro

hon jbol poprava v ítrtk od

btvána btti mila a trest rorti tmě odtibovány prý byly jft v c

jtdna nt míti umrcena osttnl ko! 1 článek ve prospěch svobodna

a neobmsteni ražby stříbra ve

prospěch hlasovacího práva len- -
aby obítl dravé řrky se netály20ltv ialář Punsehon pk vvvátll s rftinfm poraněním

obžalován tvt m lavfildlnl msn Mihem vichřice udeřil blek na5átek-skAUtjotlk-

tířli rotných mítsch a Vt třech ho
Huticrinlcndcnt státního censu#lky ié při J)řt!í6ení prrém

cmI

iadiid b?l D aákUJI tvitlectvl

ského ve prospěch vyvlaslněnl

veškerých dráh telegrafu a telefo-

nii vládou spolkovou
dinách spadlo více Jak dva palceiowtkébo uveřejnil koncem týdne kování o tálelitostech Kubánských

tikat sUUtlikv nábožnké ve st jakož i o podvodech volebních ve
XUdi tlilnrl

okolnottntho oa 20 rokft do kamice

Uh odvolal a ooff iood ma povo

Uo a pří drahém přelíčeni k trento
tu tom dle něhož i 3058) oby-

vatelů jích JOa738H k rftznýra n&- -
Floridě při poslední volbě páchá
Dých a vvXetřenf Jich výboru voV Kome N Y„ odbýváno v pá

mrti odsoaceo Uk přelíčení s třemi klučíky J
lebnímu naříteno Po krátkém tabožcnukým sektám se blásí Ivo- -

W Ilildrelhero J IMattem a lHtirka iříatencft toln lft v lowi celkem 448' a sedání výkonném tasedání odroČe

Z Waohlntena

NejvySiím soudem spolkovým
ohlášeno v úterý Že na žádost pre-

sidenta a odboru státního projed-náván- y

budou případy kapitána

Wiborga a ostatních důstojníku

parníku Ilorsa kteří jak anámo

oro ftlibustrovtnl vinnými bylí

llibbardero kterýž pro vylinutí no o 6 hodině — Ve čtvrtek vcena jejich odhalována ]e#t na
DonliSní drihr t Milwankee do-u- d

osobního vlaku New York Central15105ía5 — Nejvíce osob hlásí debatě o téže resoluci pokračovánokonSéna ncí a lak ie podoba
ta účelem loupeže obžalováni bylise k methodixtom a sico 204825

kloní as vltSiatvf na atraaa atAvki- - a konečně 51 proti 6 blasum usne

šeno vyšetřování ono nařídili paa sice odsouten první na doživotínačež následují katolíci se 191975
fO Ve Čtvrtek nabyly výtflnoati
nroti ikébfim takové míry lo ani drutí dva pak kteří utnalt se vinluteráni se 188831 presbyteriáni s de! Jednáno o tprávách výboru kon utnáni dříve než by dle poriiu na

ně dojití mělo a sice ustanovenonfmi tabitf posláni na 20 roku do85421 "křesťané se 71100 bapli ferenčnfch ohledně rfttnýjh poloArbrana oolicie nebyla tímto niče
kátnice —- Žádný a trojice tétosti se 09103 akongregacionalisti se žek jednotlivých rotpočtu a tasedá slyšení na 18 května Státní od-

bor přeje si vyřítení a konečné rot- -ncbvl více jak 18 rokft stár a vsi49266 Nejméně osob blasl se k ní po 6 hodině odročeno
chni pochátí a nejpřednějíích rouniurian&m a sice 3170 bodnutí případu tohoto hlavně i

ho platnou a tito konečné uanali ta

dobré prioe tanecbalt V patek

napořadin byl od skébft prače
veřejný prftvod v němž

neaeny napiiy že prače tanecha--

lina x toho d&voda ani k po- -

V senátu rokováno v pátek o

rotpočtu na úpravu toku řek a pří
din města té příčiny aby věděl jak dále v

ZvláAtni aasodání
Dttiel odplaty stavu a týž projednán s výjimkouaákonodárstva iowského svoláno

Z Latham Mo otnamováno v položky povolujíc! 13098000 na
podobných případech úřady spol-

kové počínali si mají a tda í dále

překážky klásti mají se výpravám

jež v r&tných přístavech našich v

bude dle prohlášení guvernéra
neděli že postřelen tam byl ob třítenl hlubokého přístavu v Santa

Drake a ku dni 19 června a sice
chodník T A Phillips Hletým J Monica v Cahfornii a sice konečně

projednávána v něm bude výhradně
len nutná oprava aákoníku iowské

xnánf přiíli ie nAroky stávkujících

oprávněny jsou V patek učiněn

radou měíUkou pokus na urovn&nl

atavky nabídnutím e co prostřed-

níka leč pokua ten byl marným

tájmu Kubánců pořádány jsourothodnutl odloženo hlavně následStoutem kterýž na něho v tálore
čekal a te sadu do ramene jej stře 1 Nové smlouvy týčící se vydáho — Guvernér svolání ívláitnlln kem toho že poslanci i senátoři

californští co nejrothodněji protilil lianěný dal se na útěk byl ale vání tločinefl tapotřebí jest prýaasedání odkládal ano mu tvrreno
Společnost odmítla totiž uxnati

nnii % staré ařlienoe ipžt do prače
bylo že lid toho si nepřeje leč mladým vrahem pronásledován a

k terai ranou do hlavy sražen V
meti Spojenými Státy a Německem

a táž dle všeho bude as co nejdříve

tomu protestovali Po přijetí ně-

kolika předloh širšího výtnamu

nemajících tasedání odročeno —nvní přesvědčil se prý že vítsina
nastalém ápasi chytnul Phillips vypracována Nedostatečnost tétolidu jest ve prospěch toho a proto
útočníka svého ta krk tak d&klad

vaíti a rfibeo jakýkoliv ústupek
stivUřtim učiniti a tak není nej-men- ší

naděje že by stivka hned
V sobotu projednána dlouhá řada

amíněné provolání v nejbnžsích smlouvy stávající ukataia se nejlé-

pe v případu Jacob Davida ameně že na místě jej taškrtil rfltných předloh soukromých a podnech vydá
rického občana tatčenébo a jara mvolena stavba budov veřejných v

rfttných městech načež tnačně ča
tak urovnaná býtí mohla

Henopol v obžalobě
PolltlokůVelkým požárem

navštíveno bylo v sobotu Ashland Z konifrřHUV New Yorku vaneiena ve Čtvr

r v Německu a vydaného uřadom

Illinoiským na obžalobu i padělání
Když případ jeho před soud v lili- -

i! : _ r

su věnováno opětné debatě o polož

ce na třítenl přístavu v Santa Mo
Wis a sice tničeny tam dravýmtV obžaloba velkou porotou proti V sněmovně poslanců rokováno

nica Cal aniž by ale k hlasováníivlem tímto ohrady dřevařské spo v úterý o rotpočtu pro odbor ná-

mořní tak jak senátem opraven
ečnosti Shores Lumber Co jakož dešlo Značného tájmu vyvolal

též návrh aby na dále žádné dlu

noiS pnsei vsneODU pruu uuiu
šest obžalob a sice pro krádež pa-

dělání a tpronevěření 7 poslední-

ho přestupku utnal se býti vinným

i několik skladistf jiných tak Že
byl a tu převážnou většinou usne

hopisy vydávány býti nesměly docelková ikoda v obnosu více jak šeno na opravu senátní nepřistu
pfil milionu spilsobena a přes 400 kud by president kongresu

nedoká-ta- l

nutnost kroku toho a dokud by
načež žaloby ostatní padnonti se

nechaly Tím ovšem vyvolánapovat! a státi pevné na tom aby

pěníte na stavbu lodí válečných
dělníku na delší čas práce tbaveno

nutnost tato konerosem utnána ne
byla otátka tda Spojené Státy

deseti členům řiditelstva americké-- !

ho tabákového trustu a sice obžalo-

váni i porušení aákonu státních

kteréž aakaiují každé spolčení se

ca účelem aamezovaní jakékoliv

konkurence

O smělou loupe!

pokusil se ve čtvrtek večer v Chi-

caga neanimý dosnd lupič na West

Madison ul a sice chtěl oloupiti

kasírku v Golden Hule Dry Goods

Storu i čísle 277—283 na ulici té

Nesnám lupič dle popisu as 22

povoleny byly Dále usnešenoCelkem padlo plamenům ta obec

na 20000000 stop dříví — Jsou práva mají požadovati vydaní clobyla V pondělí pokračováno v

debatě o položce pro výše uvedený

přísuv californský a po projednání

aby tasedání středeční věnováno

bvlo výhradně jen projednávání
věka na ták lado obzaione jedno a

obavy že několik dělníku při tom

pak odsouditi jej na obžalobu jinouuhořelo
soukromých předloh pensijních několika méně důležitých předlohLenf požáry a vyslanectvo německé kteréž na
jichž dosud 405 podáno bylo a aby tasedání po 5 hodině odročeno to upotorněno bylo učinilo Ihned
každé a nich pět minut času bylořádí opětně jak v sobotu a Mar-nuett- e

Micb otnamováno v ho náležitých kroků v odboru statním
Republikáni vyhrálivěnováno Zasedání odročeno po

aby dotýčni úředníci státní odpořejší části státu Největžl ikody V St Paul Minn odbývána v4 hodině Ve středu dle prograneb 23 roku starý vstoupil do ob

rhftdo onoho a přikroče k místa úterý městská volba a tu republikámu dříve ujednaného věnováno vídali ae a porušení právasmlouvou
Německu taručených Sekretář stát

spfisobeny v okresu Ontansgon
kdež tničeny nejen veškery aásoby ué vyhráli na celé čáře K rothod- -

kMÍrkv žádal tuto o vydání peněs
dříví ale i tnačná část živého lesa nému tomuto vítětství do jisté

veškeré sasedánf projednávání sou-

kromých předloh pensijních a meti

těmi jimž výslužné povoleno jest
v kase se nalét ajících a žádosti téio

ní ovšem vysvětlil vyslanectvu že

Davidovi vlastně tím bylo polehče-

no an dovoleno bylo mu utnati se
V Munísiog Alger Co pracovat! míry přispěli sami demokraté v

jichž řadách stala se rottržka a sice

bvlv Dostaveny do pole lístky dva
muselo veškeré občanstvo aby tkrevolverem v ruce doraiu dodával

Křikem jejím přivolán byl majitel
ohfthodu Thos J Marshall kte

vdova po zemřelém sekretáři stát-

ním Walter Q Greshamovi kteréž vinným a přestupku menšího a že
tu od domovu svých odvrátilo —

tudiž také trestu menšího se mu doPlamenv síří se s neobyčejnou ry pravidelný lístek demokratický a1 100 měsíčné povoleno Po pro
stalo a !e ta Jil práva Jeho nikterakrýž na lupiče ae obořil tento viak

dvě ránr i revolveru na něho vypá- -
chlostí ano vše úplně vyschlým jednání předloh těchto přijata byla llitek demokraticko občanský ue

mokraté tvoliU vlebo všudy jedin pošketena nebyla o vysvětlením

tímto viak vyslanectvo německé
jest

ZAKtrelll sond ruka
resoluce kterou! senátu se otna-muj- e

že projednáním veškerých
lil a smrtelné poranění mu spftso-b- il

Uk že smrt v několika minu-tk- h

následovala V okamžiku

kéko radního tak že tatedatl bude

v radě 19 republikánu a ponte je-

den demokrat Největší větiiny
spokojeno není neboť něco podobV Clevelandu tutřelen byl v so táležitostí sněmovra jest hotova a

bota 18letý llagh M Dewey sou- -
onom 1ela orávé kolem obchodu ného mohlo by se prý v budoucnosti

opětně opakovat! a tu bude prý
docílil J J McCartbv uchatejici

že pohotově jest se odročili a sice

určeno k tomu pondělí dne 18

května Zasedání odročeno o 7 se o úřad kontroléra a sice dostalpouliční kára a více osob v ní se

nalésajfclcb ilySíce rány atřelté 'Mladíci hráli si revolverem o
lépe kdy! smlouva dotýčná náleži

tvž 5437 hlasu větiiny Prohibiněmž mysleli že nabitým není a
'
pří tom Levria na soudruha aamě- - tí fe opravíčáci měli té! samostatné čekancevyskakovalo chtíce védéti oo se

vlastni děje Lspio mil ta to U projednáváním předlohy kterou!


