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ijoícb Jícbl jřijtto 60dftbltéo
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kébo V pon Jťll přijat 57 proti 1

hluu h veto presidentovo předlo
ha kterou! daU( Jeden toad ipolko
vý v TexM iřiiováB ]et a jelikoi
podobné dříve již i ve ancmovoě ee

atalo stala ae tím předloha
ď-tjč-

tikooetn Zbytek aaed&of atriveo

projed n4váoím smlouvy arbitračoí v

aaaedinf výkonném a toto teprve po
5 bodioě odročeno

Iowítí RtřibraH

vydali ve čtvrtek obyvateUtva 8t4ta

veřejný lit v něm? poíadavky atra

ny té obšfrně objasňovány jaoo Vy-

dáni provoláni tohoto ntinešeno bylo
ve acboti prosincové v níž jmenová-
ni 3 atříbrařátí republikáni 3 demo-

kraté a 3 populiflté oa výbor kterýž

provolání ono vypracovat! mel Celé

provolání dá sbrnouti ae v nánledov

ní: PřednČ že itřlbraři podobné

jako v kampaní minulé i nadále

vorné pracovali budou Ze véak při
tom organizaci jednotlivých atran ai

podrží a ra druhé že navrhováno

jest aby nadále vfiechny tři strany
státní konvence v tentýž den a v

tomtéž místě odbývány byly tak aby

enadnéjStho dohodnutí meti nimi

vthledem k anéní platformy a navr-

ženým kandidátům docíleno býti mo-

hlo V táverko tvrdí ae Jo prý stá-

lý blahobyt bea svobodné a neobme-aen- é

ražby stříbra úplně nemožným

Jest
Z Yfafehlagtoua

i Nejvyřží generální postmistr
Wihon oznámil v pálek odboru

pokladníma že ka krytí vydání u

apořádáním světového kongresu po- -
itovcího spojeného zapotřebí bude

při nejmenSím 1200000 Kongres
tento aahájen bude ve Washingtonu
v prvou středa v měsíci květnu a

vzhledem k tomu zasedání při nej
menSím po 6 neb 8 týdnft setrvá

bude pry 1200000 na pohoštění de-

legátu doit málo Jakožto delegáti
v jednotlivých zemí přítomni budou

vynikající hodnostáři a tu prý nebo

de nic jiného než sluíno aby o po?

bostění jejich náležitoa mírou bylo

postaráno
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vílím J ve4kirý obcboI Japonský

mohl by ďi rakooj Američani m

lotsit jn k ly! by atraay ob--
ebo Irtlkft i lejifch nátelilá snaha ve

inřfti t#m roiiinutabyla
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V nevalikám tákonolárstvi

polán byl n4trh aby vstupné k plsť
nim sápafttn které! avláitnlm sáko

nem ve st&ťt tom oprávněny byly ta
žádných okolnoMl ll přesahovali
neumělo

V Menomínee Mích zničena f
úterý o 4 hod ranní po!4rem tamní

vyšší škola jako! i aoueední 4kol a

průmyslová a škoda #112000 pře a

bující spŮ4obena Pojištění obnáší

pouze #40000

V "Hílém dome" počíná presi
dent Cleveland ji! a pakováním
neboť jeho pobytu tam jeat již Jen na

krátce neboť ani ne ta celý mieío

Bílý Dům nového vládce v oaobě

presidenta McKinleyho dostane

V zákonodárstvu utahském byl
zvolen ve středa při 53 hlasování

senátorem spolkovým demokrat Joa

U Uawlina který! obdržel 32 hlaaft

proti 20 jež vrženy pro republikána
Thatchera

Inaugurační ple Jímž ve Wash

iniítoúu nastoleni presidenta McKin

leyho bupe oslaveno bude prvým

při něm! lihoviny hostům podávány
nebadou Učiněno tak bode a

výslovné přání presidentovo

V okolí Wicbita Kan napadlo
ve čtvrtek na 5 palců sněha

V Hockfield Ky lynčován ve

čtvrtek 6ernoch It Morton který! i
psaní necudných dopisů jedné běloš-

ské dívce obviněn byl

Sněmovnou zákonodárstva mia--
sourského přijata předloha zákona

jím! nedělní hra v míč sakazována

býti má

V (írand Kapids Mích prodal
ve čtvrtek John Lane manželka svou

kamaráda J II Ilurstovi ta pravý

pakatel pouhých $25 a větii čáatke

t tobo ještě tébo! dne na oslava to

hoto přenosu majetku propita v

V zákonodárstva wyoroingskéta

podána byla v pátek předloha na

třízení zvláštní komise přiatěbovale- -

cké jejfUo účelem býti má co moi- -
no nejvíce přistěhovalců pro atát

onen aajistiti Na kryti výloh komi-

se povoleno býti má 1500 ročně
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ní nttná a tiátiltfdkrm toho ovíem

aké žádná přo lloht tott Ináoa býti
neuaJ a také ni ornÁtor spolkový
k savI4of tomuto svolrn nebude K

volb ieri4tora v ta# i4ni oieČDÍra

aapotřebí jťt t} hUíí dmud vak
pouze Jtn ti% secátorn a oUnfu v

taedání tf bto se iúčantniije co!

oviem nikterak nepostačuje Ná
aledek toho bule ie Oregn pro při
Stí 2 roky v senátu spolkovém pouze
en jedním senátorem zatupováo
bude

Kalifornie v kabinet a

V San Franciaku prohlásil v pátek
soudce obvodního soudu spolkového
McKenna že vyzván byl preiuden- -

tem McKinleym k zaujmutí místa v

kabinetu a že nabídku tuto také

přijal Jaké mísť vsak zaujme
není prý dosud rozhodnuto tolik

pouze řekl že buď to bude sekretá- -

em vnitra aneb nejvyšíím návlad

ním SpISe prý to bude prvnějží
neboť McKioley přeje prý si míli v

úřadu tom zástupce stát! západních
Bude prý leště!

Z Washingtonu oznamováno v so

bolu že úřadnl prohlášení výsledku

presidentské volby kteréž ve středu

kongresem učiněno býti má nejupiče
odloženo bude a to sice následkem
toho že elektorální Llas South Caro

iny kontestován prý bude Posla
nec ( W Murray jedinký to čer-

noch v kongresu zasedající bodlá

totiž při příležitosti té podati petici
podepsanou tisíci lepublikánfi South

Carolinských v níž protestuje ae

proti čítání hlasů elektorálnícb státu
onoho a zároveň íádá se za vyšetření
ústavy a volebních zákonu státu
onoho an prý jak ústava tak i záko

ny volební v přímém odporu a ústa
vou spolkovou Jhou Tvrdí se že

tento krok republikánu Soulhcarolin-skyc- b

má ten Jedinký účel aby na

náailnoeti demokratické v různých
atátecb jižních náležíte cosvfceco

býti mohlo a aby zakročením kongre
su buď tamní zákony volební opra
veny byly bud tou měrou aby hlasy
černošské počítány Um býti musely
čímž by oviem větčina republiká'
oflm zajištěna byla aneb aby demo
kratičké zastoupení atitft lích i

kongreau přiměřeně bylo sníženo

Jftoa al ve v laser ki

Předseda výkonného výboru stra
ny popufistické v MaMachuett O
F Waabburne kterýž nedávno ave

řejnil veřejný list v němž populiaté

li a řiti ím'tfcriiikřii
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krikémti oq i v kř'i k

irol hirv4ft ru Jt tboiti
oblS'by piři4 proti vft Ifbm atáv

kf llfikk4 k(#H přf řIU ob!

b4ni asie uiifiíno býti má

it Vtn účfUro aby přelfíebl a fliml

f l jiným Soulem cdbýváno býti
mohlo I ilotyřný jt lolíl
vlalým itarcffl stávkajícUb koreb

odrpM co řijroabíHlnřji lilot
itátlilníbo st4tnlho aby přelíčeni
i o jioíbo okresu řlo!eno bylo neb

aby k řízeni přelíčeni tou lce Jiný v

iáltlttosti té rettranný povolán byl

CiPjislem jeho bylo aby soud

cblalovanými beze vách dalifcb

la před ním odbýván byl tak

aby nevinnými prohlásití je mohl

To ovíera bylo ruu oynt rozhodnutím

soudu riejvyiAího zmařeno

IlUksp prebrál

Dj Detroit Micb doSla v pátek

zprava dle alerel papežsky legat
Maninelli obdržel se íííma rozhod-

nutí v případu faráře Denniaona

prott biskupu Foleyma v něm! ae

edoalo o to kdo právo k jiatému
usadnímu majetku má ada farář či

bikup a sice Že rozhodnuto římskou

ropsgandou ve prospěch prvnějií
ho K faře Dennisonově patřila totiž

slulná farmička nalézající se ve

předměstí města Detroit a

tu pan biskup právo na tuto si činil

a výtěžek téže pro fond diocese své

požadoval Farář tomu ale rozuměli

nechtěl tvrdě že farma jest majet-
kem osadníra a že výhradně Jen jeho
osadníci na výtěžek z téže právo

mají a v Římě dáno mu nyní ta
právo

lelka nouze

panuje v severozápadní Louisianě

Tak oznamováno v pátek ae Shreve

port Že 30000 osob trpí tam hroznou

bídou a že celé to množství až do

příští eklině vydržováno býti musí
Ze státního fondu povoleno a vypla
ceno již bylo na opatření semene a

potravin $85000 leč to daleko jeitd
nedostačuje a k rlevení bídy nikoli

krále tolik zapotřebí ještě bude

Jedná set zločin!
Minule přinesli jsme správa o vy

hoření obchodu se smíšeným zbožím

krajanu Nováka a Žabobrtskébo ve

Walford Iowa a že při tom nejspí
še Novák a přítel jeho F Marray v

plamenech smrt nalezli V troskách

nalezena všsk mrtvola poure jediná
a ze všech okolností adá ae vysvítati
že jedná ae tu o zločin jehož enad

Novák se dopustil Vyšetřováním

poroty koronerovy tjiátěno totiž nade
vší pochybnost Že jaoo to pozůstatky
F Murray ho a vše adá ae nasvědčo
vati tomuže byl Novákem tavraždčn
ZaHedání poroty koronerovy bylo

tajným a" avédkQm nařízeno aby o

tom co před porotou mluveno nej- -

přísnější tajemství šachovali Zji
šiěno též že Novák nalézal ae na

pokraji úpadka a Že iivot svůj před
oedávnem v různých společ-

nostech na 30000 pojistil a a toho

vy i mii p]r NooTj a
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tH flřtio ifftjrb ! A

o I f ky put léjl imlnil řkio((oí
st ftj ik ttmí $ntnk H pntmkh
IMt ři rih ebr1i4 rttiij{
ef tt f(riri4 iowk4 o lít Mtji

tely firem p'imkrn tímto přiť-b-

íc( řiníny na pMy Ijto rirky a

Hyl vlil a spolkovk ama na ytn
ky ly nkroky iniil vznikly i
Ubo soudy i ni b! tiltim a o lf'(- -

(HA) akrA # jilnl'i Nilf(n toi líin
d4no i právo firmer&m Ub :Ann

nejvjíiím rolk tijnt ivrata a

roiboíJnulo l Jlikol příruček
tento BtpAobn pouhým nánotem

nýbr! amérion toku řeky pozemky

ly vlatn4 majetktm strýčka tma

s staly
Dfilellté reihtdaati

týkajíc! s bratrských spolkl) na

smrt pojišťujících vydáno bylo v

sobota krajským sou lem spolkovým

? Cbalannooga Tenn (tertrude II

Whitesídesová Žalovala totiž spolek

Improved Order of Heptasopbs' na

částku na kterouž tuaulel její byl

pojištěn a vyplacení kteréž spolecno

stl bylo odpíráno na torn základě že

zemřelý v čase kdy zemřel přínpěv

ky své o spolku zaplaceny neměl

ak loho hlavní stanovy řádu onoho

předpisují Kdy! spolek v nižších

tnalancícb prohrál odvolal se konec-n- ě

k soudu spolkovému kde! však

rozsudek potvrzen a sice na tom

základě že prý účetník místního

polku právo má čtenu dluhujícímu

když toho sa dobré uzná počkati

byť by toho stanovy hlavní nedovo

ovály a že tím nároky člena dotyč

ného ua podpora úmrtní nikterak

oškozovány nejsou

Teren se e úřad

Z Little Kock Ark oznamováno

v pondělí že demokraté a populisté

perou se o úřad šerifa v okr Lawren--

ce ivandidat dero unnaers pronia
Sen byl výborem Čítacím za zvolena

malou většinou a podán proti němu

kontest kandidátem pop Stewartem

na tom základé an prý zvolení jeho

pomocí švindlů volebních docíleno

Při projednávání kontestu shledán

konečné omyl a Stewart ta zvolené-

ho prohlášen na což pak ale demo

kratickým eoudcem rozhodnuto že

v několika distriktech volba "půso-

běm netákonnitým provoděna a po

vyhození těchto Childers právoplat-

ným svoleným prohlášen a do úřadu

dosazen Obě strany jsou připrave

ny o dosazení kandidátů svých za

každou cena ae zasadili a jsou obavy

že následkem tohoto sporu o úřad k

dalším výtržnostem dojde

Tiee práce

V Kicine Wia zahájena byla v

pondělí práce r dílnách Cate

Treshing Machine Co v kterýchž po

minulých 6 měsíců pracováno neby-

lo čím! zaměstnání více jak 400

osobám bylo poskytnuto — Z Pitt

burgu oznamováno počátkem týdne
že v ocelárnách Carnegiebo započato
bylo prasí a tím dílny v ilomesled
taměstnání více lak 4000 oeobám

poskytnuly Podobně tapoóata byla
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tu t rána dva nákladní vlaky dráhy V

IUinoia Central při čem! mimo

práce v dílnách i ntsburg Wire'obo u paroatrnjů rottříitě noSntidad-Work- s
v Iiraddock a v National j r
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