
fílinth MMIplNH potím siruJMc! hedvábných
V UfíK n V mii m #

(eénlkerti proti předlož této
senátor llill New Vnrktl kt
1'leveUndl I lelou dmlniat

jeho h4Jil a nezbytnost vyd4t

dluhopisu hájil Debvll h4ledkv

vlemolnýrh přek4tek kterél

nepřátel předlohy t restu klldeR'

byly prot4lila se téměř do pité h j
líny olpolední mřel po projednj
ní několika meníi h a měn dflj
lilýrb předloh led&n( odroéei(
V sobotu pokričoviio V debst
tlw předloze mimo čebol podii
reli řad předloh kterými f0
kladně vli lnf ni nohy uklidinl '

dillfcb daní vnilroternnb h pomy
léno býlí mělo Zied4n( večerní

věnov4nfl bylo projedn44ní sou

kromýt h předloh fensijních Jíebl f
relkem 40 bylo přito --- V poe
dt'll proJed4v4ll poule lni před
loh rozpočtových a síc roipoocn
na uhralenf schodku a po kr4tkéc

jedri4n( povoleno k účeli tontl)
1 1 0(iOO(Oí( o ioooooo více nel

povoleno sněmovnou Jedn4ní o

řivrtek ětyřp-ifrov- i budov elhel

li 4 opravováním ktefél dělnM
a a a f i 1

prav Mrněsinam iijfit a nejen p

dělníci téměř do J#tff ti ivy-
-

pinl tirnvertA i obě niUÍ tni'

dovy sousední spoustou tibsl tri
mov ( rozdrceny trosek vyttlenl
(lvu I 1 n f c I mrtví d't třlre m

nénýeh
tlfc4kl

pňobeny dle dochiieJMch Cr4v
v mřín!) okresích minncolkf ch a

nořili dMkýeh jimi! frkl Hel
proť-k- i neboť přiléhající iotemky
v značné řotlot byiy uplaveny
Uk 1 prý téměř f

1 n ý b 40 procent
všeho obilí tím úplné mlčeno V

Jak značné mfře przmky krjin
dotyčné tilimn soudili molno

nejlépe i toho 1 tnolro i Warren

Minn plouli člunem a! do Hal- -

loek čtyřicet míl HHernfi lolfcf to

Itojkot f Hilwauket

Slivka zřízenců pouliční drihy
v Milwaukc vzala ni se neočeká-

vaný obrat Zspocat totil proti

společnosti dráhy všeobecný toy- -

kot A nejen irotí clr4e ale iroli

tom Mně ri Ipatný Uv v J

Mml poklidní národní rtiléiá
Víloř protestům vlak konaní
pr4t výborová prol! f4 bl

lni při)t to vk porilena
ipr4v výboru konřpřftnřního vzble-d-

k rozpočtu na rňm4 vyd4nl fttt

proti Minim V I4nl

projfdhin fa-- oukro

inýHi předloh pfřnijíidi naěel II
d4n( odronno V aobotu věno

v4rio téměř rflé iiid4n( opětně

ipr4v4m výboru konferpněníbo pří
ě#ml mjvfc debatovinn řofoě
tu n i4Ulitti mdí4nké a týl
rdk4i4n opětně výboru k dalílmu

přojidit4nf Sněmovna rozhodla

totif IM proti Ti llim i ne

iitoup( o l svého tinovlka kterél
vtlib'ib-- k ekt4řftkým 4kol4m

tijmuto bylo % le k účelu tomu ani

Jediného rentu nepovolí Při a

mém poě4tku Iid4n( spusobt-r-
u

n'fn14 SMisire popnliptou lliw
ardem l Alabamy kterýl podal re

soluci v kterél na základě )tde
nieli dftvodu impíčov4nl presiden-
ta Clivclanda bylo poladováno
Sotva le vsak čttií resoluo jeho
nkorčeno přijat téměř jednohlasné
návrh aby resoluce položena byla
na stul a aby k dennímu pořádku
sn přťšlo Žasodání odročeno o

páté hodině odpolední — V pon-

dělí projednávány záležitosti týka-

jící se distriktu Columbie načel

projednávána předloha kterouž od-

voláván byl onen článek zákona

celního líh k účelftm uměleckým
beze cla připouštějící Zasedání

odročeno po 5 hodině

vlem kdol ji poailvajf N4I ! kého odívo a ta vniklo podeiře-ke-

toho JeiJI k4ry úplně pr4lné nft je nejopíie tí-- imiielých clí- -

udál m v čtvrtek v cihelt tfvmi

pitfové lm(tA v ťoffeyvllle Kilu
i

i

Wo ftplně rnmnt#M i ]#ln
nol usmrcena d vé lílee Mněny
M Jích (# méně potlučeno Vý

btich spůsohen hf I rozlehnutím dír-

ky v sklepě v řtéml tiejsplle i
prasklého plynovodu plyn se

vlil Unioví rozmeteni vý-

buchem tak dokonale le ani ribli
m IiIk nezůstal

lre t rM
unan jei meutodisucav veienni-č- e

Krimi Herman který! kon-re-

wínulíbíi roku Hlt Iki
1'íiy H ! rlovai V i4M byl a

tišilo hoiolyri( IMn llonrictts
CliiMí-no- t ktř41 iio K(lno tJ- -

li f m ibéiAivm imiiplí iinil by

]tk4 to io ní nitfiriii l ý t i mo

hli a tioIohriA tajpmnř imíďU v

letnu lť('n MninfNoiiova jiMtl-k- y

ně 4nfi itorov on ti n

llouho ni to 4m niřoto opunlil

aby frý i Jin A oU 6nobnoti vy-hle1-

Koncem tf'lne tH žUtřnl

Iřlvřjílho obyltí Jeho niteieny ve

velkých vyUpMch kamnech tbyt- -

ky liInkých kotí Ivé břitvy velký

řpnii:k# nfllaníkolik břanek len

vek v kamnech oněch upálena byla

Ztniielý velebníček jent nyní tl

hin tatykačem a na latčenl jeho

vypnina cena

Pálil Háxjíkj p4mtTOf

V Cripple Creek Colo ip6no- -

bena v sobota nemalá sensace obje
vením ie tamní poňlmistr plné ná- -

klady nedodaných tásylek poštov- -

nich na obecni smetnue vyváži a

tam je pálí To se rottimf le bylo

tomu nejenom zabráněno ale i

zbytky vyházených tásylek sebrány
ta okázalo se že k ničení jich

únlně žádná příčina nebvla neboť

veřkery zásylky byly úplně správ- -

ně adresovány a ač některé c nich

Vv v- -o r
přece adresátům dodány nebyly

správně dodávání zásylek postov
nich zvlášť platitt si nechal a že

r é

d d j ?t zadržoval PoštOV

nim inspektorem bude nyní vyše
třováno co pravdy na tom jest

Cjkloti v Kansai

Z Neodesha Kans oznamováno

v sobotu že západní část okresu

navštívena byla prudkým cyklo
nem Hmž zvláště městečko La

Fontaine těžce zasaženo bylo Ně

kolik budov bylo Um rozmeteno a

všechny ostatní více méuě posko
v #

zeny tak ze skoua pri nejmensím
25000 obnášeti bude Cyklon
provázen byl prudkým krupobitím

jímž hlavně na farmách velké ško- -

dy spftsobeny

Vichřice v Iowě

Ze Cedar Rapidu se oznamuje
že okresy Iienton a Tama navští- -

veny v sobotu o čtvrté hodině od- -

tom prod Inu lilo s al do 6 hodiny'
kdy zasedaní odroueno

Seihre MkU

Minule přinesli jsme kprivu I
dělnické oraniv-f- l snalí se po

hnouti Kutrene H Debso k uchiz
ní se o nominaci presidentskoii í
lístku dělnickém Týl víak v ir
lěli problisil Že za lidných ok

nosti o jakýkoliv úřad vftbeo uchí

zett se nemíní rolitika a prao

jsou prý děma rozličnými věcmi i

za žádných podmínek nevzdá prt
se práce aby politiky se uchopil
Tu In vií-- i ttró au nikterak ni
SeU ne£flohoB a on lfl(Une )ři pr(

- „„i„ „ nr„ tnm

hftm vým uíite5njjSím býti mfižl

Demokraté ve Wjomlniru

odbývali státní konvencí svoa v

čtvrtek v Laramie a po nemál

houřlivém rokování přijata pla
forma kterouž se strana co nejro:

hodněji ve prospěch svobodné & n

obmezené ražby stříbra prohlašuj
_~ Neivětší bouře spůsobena podá

Dím resoluce kterouž požadován

upravení celního zákonu našeb

tak aby příjem celní stačil nejí
ku krvtl vydání vládních ale ib
zároveň clo zvýšeno bylo tou m

rou aby pr&mysl náš náležitě př
konkurencí cizozemskou chrán

byl - jinými slovy žádáno al

konvence demokratická republikán
gkou ochrana celní za svou př
uu To se rozumí že návrh U

mrčnon většinou poražen

1'rohlblěácká národní konvenre

odbývána bude liž zítra v Pitt

burgu a hlavní sloupové strany'
nalézají se již na místě aby nále!

politické gvó fenc6 pripriiviti
i

mohli Jak se podobá sveden bu

boj q

mriti se výhradně len na otáz

nPnhihiční ži má-l- i též iiním zák

Am noinrnOHt „řnovina bť
tu sda Ie nejtužší boj svedV

t i Lti_ i viAn : n _

nolnt ulnnnanni avnVmilnA H nn
- w

nlatfor_ Dro Dto

(pnněob střevíců Pén Ilrecken
rl Jtfovl i r4lní tito uniform

i _ --i- íii -mnono rieiioii m
yjtnn mini w

'li IL II lal-- 1 é ilIpiniiiiifr ii'í"i(f f f fnntiip
diMatl mi Htilním ndborem mni-n- o

l m)í li Hpojno4 Htity h

lvri'ito( b víbi-- o

iMbmpeny býtl

i4tnir h 44 předpi)} dvornímu

podrob'!! sít mtxí a proto d4n mu

jediiodul pokyn aby nllt omn
nt s-- MvMknnl Jak v tom

vyjlmtli bado Jet oviem ot4ikoti

7 knrM
V sněmovní poslanců tapnfato
íiterý Jak v pondělí řifno

s projdf4v4nfm přfdlob Jichl úě

Irm cďmeicnl přitěhovalitva jtHtofu g ]'nnylvani a Traoevv#

i Indiány mluvili pro pMné ob

mezení přintěhovaleclva vflbre

CurliM t Michigan mluvil v tAjmu
obrnetenl přintěhovalectva Kanad-

ského Morse i Maisachusett a

Harton i Missouri mluvili pak pro
obmetení pouze takové jimi by

připuštěni sem nebylí přistěhovalci
pouze tací kteří čisti a pití v

rodné řeči své neumí NejhlavněJ-il-

řečníkem byl Htick a Iuisi-an- y

kterýl odporoval jakémukoliv
obmezovioí přistěliMvalectva vyjma
takého jakél nyní v platnosti jest
totil nepřipouštění paupparu zlo

činen a dělníku kontraktnfch De

bata o předlohich těchto prodlou-
žila se až do páté hodiny když za

sedání odročeno Ve středu pokra
čováno v debatě o těchže předlohách
a po dlouhém jednání přijata skoro

195 proti 2 hlasům předloha Bart
ráž vsak poně-

kud opravena byla Předloha
Stone-ov- a kterouž zaváděno býti
mělo konsulární vyšetřování každé

ho kdož do Spojených Státu přišlé
hovati by se zamýšlel poražena 175

proti 131 hlasům Předlohou touto

lak nřilata vvlučováni isou mimo

dosavadních živlu nežádoucích i

gkery 0ob y meii 10 a co rokera

stáří vyjímaje rodičů osob ve Sp
Státech již usazených kteréž neumí

ani čisti ani psáti anglicky neb

kteroukoliv řeČ jinou Dodatkem

Corlissovým vylučování jsou též i

oni cizozemci kteří překročí hra-

nice naše jedině zatím účelem aby
ve Spojených Státech peníze si

vydělali a zde trvale usaditi se ne-

zamýšlí Veškery kontrakty s ci

zozemci na práci uzavřené probla- -

ují se neplatnými a jednotlivé

strany těchže pakli že v právomoo
nosti Spojených Státu se nalézají

podléhají pokutě 11000 aneb věze-

ní nepřesahujícímu doba jednoho
roku Též prohlašuje se za zločin

pro naturalizovaného občana kte-

rýž do některé z cizích zemí za

účelem založeni si Um staieho

iDyansie se vysienovai nayz uy po
Léjakém čase opět do Spoj Státu
„e vrátil Jednání o předloze této

vyžadovalo si veškerý čas zasedáni

a po ohlášení výsledku hlasování

přikročeno k projednávání Phil- -

llinsovv nředlohv kterouž kdybv
Lyonem se sUla opravňován byl

iem se zástupea dělnictva farmer- -

„tva a obchodnictva kteráž za po--

Ivinnost bv měla odporučovati jaké

zákony v zájmu té které třídy oby- -

vatelstva našeho kongresem přijaly
býti by měly Debata o předloze
této protáhla se až přes 5 hodinu

kdy zasedání odročeno
_

V sněmovně poslanco měla při--

lít v pátek k odhlasování známá
l
Phillipsova předloha kterou! by
zvláštní komise na záležitosti dél
Iniekó zřizována byla leS ustoupili
1 musela rokování o správě konfe- -

renčního vvboru na rozpočet na
0 v

I opravu řek a přísUvB jako!
zprávě o rozpočtu na různá vydání
O zprávě výborové rozpfedla se

prudká debaU a proti jednotlivým

položkám rozpočtu protestováno co

nejrozhodněji a poukazováno př

a Jet t viantnoHii vicjcu v ni člo-

víčka Tato vieobťcni nevole proti
dr4te rn& též jiné příčiny V je-

dno nynřjií Bpr4va truiila pro14
viní 25 lftk& ta t00 t% drahé
dosihla v Rtitním unfmu přijmutí
likona dle nřhož platí mřetu mí-at- o

dané vSebo vSudy 2 procenta s

5itóho níitku coí loni obniSelo

$20000 ač majetku má přes pftl I

milionu Mimo to neplatí ani
židné daní ta dlažbu a podobné—
vfibec dře měnto kde a jak může

1'rotl rjchlé dopravé
a

Nejvyéííra nondem newyorským
aamítnata byla v pátek žádogt ta
schválení zprávy komine kteri! ta
účelem třízení tyntéma rychlé do

pravý v rařHte New Yorku jmeno-
vána

j

byla Komise tato odporuco-val- a

uvedení podzemníeh drih a

rotpočet na celý eystém pro celé

město obnižel #51000000 Soud
1_ - 1 1 - _!_ J 1 I

roznoanui ze pian jesi
ni-pr-

tickv an o&klad lest pruiHnvm a

zajisté že rozpočet ještě o hezkou

řadu milionu překročen by byl

Celá rodina povražděna

U Av Mo zavražděna v sobo

tu neznámými dosud bídáky celá

rodina Soyerova sestávající z otce

matky a dorostlého syna Hodina

tato přistěhovala se do okolí onoho

g Linn CouNty Iowa teprvé loft

BKÍho podzimu a jelikož pár dola
ru zafietřeno měla má se za to že

hromadná vražda tato spáchána
k vflli penězům Vrazi neb vrah
nenechali za sebou ani nejmenší

topy
Olejné pozemky

nalézající se na reservaci Osage
Indiánu v území Indiámkém a více

jak 1800000 akra měřící na j rauty

byly koncem týdne společností
Phoenix Oil Co jejížto základní

kapitál na 3000000 se páčí Po

zemky na nichž bobatá zřídla pe
trofejová se nalézají zasahují až

qo jižního Kansas a po dlouhém

vyjednávání podařilo se společno
sti všechny pod svou kontrola do--

stati Smlouva a Indiány oza
vřená poslána byla do Washingto
nu odboru pro záležitosti indiánské
ku schválení a dostane-- se jí té
bož bude k vrtání studnic petrole
lových beze všech dalších odkla

du přikročeno

Těžba mU

Dle úřední zprávy vytěženo za

celý minulý rok ve Spojených Stá
tech 13665649 sudu soli o 280 lb

každý llhrnni cena celé těžby

pičíse na 14423086 Soli vyté
ženo o COO b1u více nez v roce

předcházejícím Nejvíce vytěženo

jí bylo ve státu New Yorku a sice

6795616 sudu což jest dvakráte

více nelil v Michiganu kterýž v

řa-l-ě stát & v nich! slil se télí jest
druhým

V senátu rokováno v úterý opětně
o rozpočtu pro uisrrut ooiumoia i

a týž konečně v obnosu 7000000

přijat iti voru ojicinu rij)i
se estrá debata o tom mají li po-

-

ložky ve prospěch dobročinných
ústavu sektářských povoleny býti
leč iiebyla tak ostrou jako ve

schůzi předcházející za což asi je
co děkovati té náhodě že pánům
senátorům dostalo so studené lázně

Strhla se touž bouřka provázená

krupobitím a světlík nad zase- -

dací místností rozbit a páni sená

toři důkladně pokropeni Po delším

jednání přijat rozpočet tak jak

výborem odporučen a sice 35 proti
13 hlasům Po krátkém sezení vý- -

konném zasedání 7 530 odročeno

Ve středu poražen návrh Gormanfiv

na vydání tříprocentových poklad -

nich poukázek v obnosu 100- -

000000 iicbž by ku krytí schodku

používáno bylo a s podobným osu- -

dem setkal se i návrh PeUera na

vydání telefiáku jimiž by kryto
bylo vydání h pracemi opevfiovací-

-

mi spojené Oba tyto návrhy po

dány byly jakožto dodatky k před- -

uí ř--
ui r' "-- —r '

Kteraz Konečné sonva eua

povoiuje se ji tiunoo cu
V l_ XI

f4iBuyi více nez a ierau
účeli povoleno sněmovnou poslán- -

cft Dále povoleno $1000000 "L
♦ 100000 na veřejnou budova v

Salem Ore Allenem z Nebrasky

podán rávrh aby moc nejvyšsího
soudu spolkového byla obmezena

tím spftsobemUk aby žádný zákon

řijatý kongresem a stvrzený prosí
-

dentem neb přijatý přes veto pre -

sidentovo nejvysňím soudem za

neúsUvní prohlášen býti nesměl

Po podání různých předloh a po

přijetí několika zákonů širšího vý

známu nemalícíchzasedání po šesté

hodině odročeno — Čtvrteční za -

seaani věnováno wtuvr y""""
jednání o zprávách výbor! konfe -

renčních vzhledem k jednotlivým
tpoctfl Ku

konci schůze rozpředla se prudká
debata o tom má li přikročiti se ku

projednávání předlohy kterouž vy -

dávání dalších túročitelných dluho -

pisŮ zakazováno by bylo a schoze

nonecne oarocen pro He" -v -

ně noěet nřllomavch— r r '
V senátu projednávána t pátek
nv vtornnl ilalíř wdávánl— - -

pVVaiVUáV j
dluhopisů zakazováno býti mi a je -

dnánl o téže pokročib tou měrou

! má se za to ie as dtes k odhla -

aování jejímu dojde Hlavním

polední prudkou vichřicí kteráž tasedání odročeno Ve čtvrtek při-nemé-

prudkým krupobitím pro- - jata přes veto presidentovo jedna
vážena byla V okolí Van Horo ilnl předloha soukromá načež

V

napadlo prý dokonce krup až na

dvě stopy a v městečkách Key- -

stone Gladstone a Van Horn ve -

ikeráokna vytlučena V Denni- -

by president ku jmenování 21člen-so- n

byl liják Uk prudkým že téměř né komise sestávající stejným dí- -

' r0(lobném „ačně hlasfl o?
' MVklni

' A i

Z Wasblnirtona

t President Cleveland poslal
sobota senátu svláštní poselství]

_ íp! nředloíiti seni

poJa(lované iitiDy a korrespoj
denci týkající se záležitosti ob
nft merických kteří ve vězení

kÝ h obžalobu tilil
l

tírMvf ft

vxm Drohlašui Isr
ř(:_zn( korresoondence dotv'

by0 by „a ukor d4igíma „y
y4n( % Je t rvé Ullkrát SzWÍtJ

jisUny kongresu předloží a! ♦

Jednávání tím neb oním apusotí
I l r i i
ituutcuj uuuc

A
Oklahoma navštívena ve i!"

tek tornidera jímž na mnoha

stech budovy rozmeUny a ně'

Onob poraněno V Osage

odhaduje se íkoda na 750to 1

prfttrži mračen se to podobalo a 1

městečko ao znacne vyse zapiave- -
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Zástupce presidenU našeho!

Ilreckenridge kterýž do Moskvy I

ke slavnostem korunovačním vy-
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slán byl aby Spojené Státy zaitu- -
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poval navléci si musel jak stát- -

ním odborem naším oznamováno

jest chtě nechtě na sebe onifor -
mu jakáž ruskými dvorními úřady
k účelu tomu nařízena byla Nařl- -

zeno totiž že veškeří zástupci di -

Dlomatičtf dosUviti se musí v nlné
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uniformě diplomatické a paklže ta

která země žádné svláštní unifor -

my slavnostní nemá tu předepsán

pro ně oděv zvláštní sestávající
fraku s kovovými knoflíky a bílé

vesty i černých spodku po kolena


