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viol na Kalil #1 stojí a r pravdy
skatečnl jest na lom le Ajanllko
tam tlmlř beimrKiným jet fe na

briká potlačení povstání té rejmehl
naplije není T'l osnamaje se f

ipanllským vyslancem De lomm
nadhíiieno bylo oaAem sekretáři

státními řJhsrmanovl U ípanf Uko

volným by bylo a povtatcl kobán

skými vyjednávstl a kdy! by pole

dávky tlchfe rosumeýml byly toti!

kdyl nepoía dovalí by úplného oltr
lení ae od Apanllska a prohláiení
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atrany demokratické vlemolaé {P-e-

k4lky ceilti kladeny tak aby

1 debata avedana při pololo
_
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i o aoricn při otmi aemo-kra- té

dokatovall la alolenlm cla ea

tile ivIattA farmeretra s4padofma
inifn pomoleoo bjftl by mll
Celkem projdn4oo bylo pooia pit
dalifch itr4nek tak la dohromady ta
163 IeboIody pooia 30 )lcb po
drobní probráno bylo Zaeadánf
odročeno po i h Středa byla po--
ledním dnem k projnávánl před- -
dloby celn aUnovným t hned

raty a sice o návrhu Oroavenorovl
flkln tk bi11í v i _ L - f I

lihy od 1 dubna v platnosti byla!
kterýžto návrh opwlstatBován tím nlm Jednání navrtěny byly Zasedání
že tra vým áftelem jeho jest velker#Lj_í t
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tarsTjak mimo f lfj kdyl Jf

obnovení tyaedy v LoaUian! bylo

odepfeoo do atřadoamerickl rfpo
blícky Itondariaea vyatébotals ta--

rojili yrf opltni pSeobnoetf evoo

8(K 8t4ty olxUřiti 'V Hoodaraaaa

Jí totil nedaří tak Jak epoleínoti
doiud avykloa byli Bebof přední
maí P'11'1' do pokladny vlilol itl
koa dtft a za drahé tamní občan!

naléhají neustále na to aby větií

počet výher rozdělován byl nalli

společnosti milým Jet Proslýchá

GLADSTONE

it MI ho dne spáchána byla v pátek

vLhictgue nic oloupen poallřek
firmy Kobe Nithan A FWher 17í#tý

ibri Meh glU u při Serol tak
stlačen ře lékaři o šachování ltho

při Uvol pochybuji 8e řtchallsero

který! po filholik rokli jll vselal- -

tách ffifnottf ll se nslesá poslán

tyl eipreeák Kl WiUon til firmy

nmtnan# a práv! lim dl vlebo

loupe! lato sonor4na byla Kdyl
totil Hhults penízy ktr4 v bance

vyzvednout! mil ni tp4lečo( cestě

7

lfM8oVMl!rta ald nezná- -

mým ma em který! povymlnln
několika slov a iIsonen do vosa ai

ltl a i bulu pcttavil Hol fa
i kouk c#ty olc leřn byl I

pojednou Hcholtt te ssda do blavv

tak pruic# 1 v bmidomf tpll do
?ota tkál I'o iaateaf ma oí-ko-lik

ran daUfcb a i4t4Dlro rvkoa

ncp4of ůt a pMábootl ma pytle
pře blavn ttk i penisy mu odejmut
Dače! oba lupiči na 13 ul i oio

fyikooilí a a koíiml tvou iraiteli

Nebobý mladík naletěn e fota Upr
v po nřkohka hodinách kdyl niko
lika oeobátn vfit bei votky tam ato--
jfcí nápadným atal

HUrka

prohlásilo t aobota Jak a Otlamwa
la cblileno přei 600 borníkfl ta--
méa naoýcb v oblodolecb epole(ooeti
Wbitebreaat f Keb a Chíeholm v

dolech Ktanaovýcb f Avery a do
lech Chicago & Iowa Co t Cedr á
aica očinili tak následkem aotiení

mtdy ae 70 na 60e od tony Jblikol

otoamaje ee že i v oetatnícb dolech

podobni mtda enííena bude Jiou

obavy le řady atávnjícícb tnacnoa
mřrou budou rotmnožtny

Telký náklad

Ze CiDcínnati otnamovino kon-ee- m

týdne íe vléSným parníkem
Raymond Hornea vlečen po řece

Obio ten největií náklad oblí jaký
kdy viděo tam byl Naieialo ae

totiž ve vleka 60 lodí nákladních o

nichž naloženo bylo 600000 balí 6

neboli 216000 tun uhlí S uhlím

tímto naplněno by bylo 1080 vnt&

želetnicnícb k dopravě jehosapo-tře-bí

by!o by 40 nákladních vlaknU

Tzdošooa loď

viděli prý v pátek v noci v Kantát

City a téže noci o něco poaději pozo
rována prý byla v Evereat Kana a
aice plula prý směrem k Omase - Ti
kteří tvrdí že jí věděli joa doaad

živi a rárovefi tvrdí že piý v čaae

tom áplně etřítlivými bylú

Zavřeli

V Pierre S D tavřeny v pátek
viechny boetince a páni hottinití

prohlásili že neotevřou dříve dokud

otátka liceníní definitivně rozhodna
ta nebude a dokud nebudou věděti

jak velká licence na nich požadována!

bude

Uprchtl

Z Ottumwa la oznámeno v pátek
že Šerifovi ftenettovi v okr Powe- -
shiek a prchli dva vězňové kteří a
v on Aiaatnona aatnice atatni za

svědky povoláni a po složení avlde a

ctví zpět dopravováni byli Vězfio

vé ti připoutáni byli k sobéev
okamžiku když ierif tak bedlivě jě ▼

nepozoroval použili k torna že a

vlako seskočili Vzdor tomu že

vlak bned zastaven byl nemohla

žádná atopa po nich naletěna býtl a

má ae ta to že oprchlíci vyvolili si k

útěku doba nepříznivou že totiž

seskočili v okamžika kdy vlak na

želetniCaím mostě ae naletal a že do

řeky Skunk 60 stop hluboko tekou-

cí ae ařítili

Sa Heaolala

Ze Sao Diego Cal oznámeno ve

čtvrtek že pod admirál Birtaley ob

držel s Wasbingtoaa rotkat aby vá--

Ječným parníkem rnuadelphia bez
odkladné na Honolnla odplut Itoz--1

kat tento následován byl četnými [

depešemi jichž obaah co v nejvitlf
tajnosti udržován Jest Proslýchá I

Anglie sled s Upozorněna totll
sněmovna ne tn ls kdsllo Amerika
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M0UI lřttM Po lední hodíňl íd
ročano iaedánl na středd
V aeo4tit pilina v álerý ten 4 to

rem Forakerem i Ohio předloha
kterou! dráhy npr4vAovány býtl

mají ku epoloo4nf ta účelem

odrlení cen dopravních v pří'ulnl
výlia kterool t4rov#A tkizov4no

bylo by a lllení cen nillích tím kdo

snad vřtii mno]tv( tbolí ttsýlajl
Po pfelteot návrha tohoto pokračo
váno v ttwdání výkonném v nere 1

přtř44ní smloovy arbitrační a An

glií pokračováno Zt#dáoi střede!
ni potrvalo sotva p&l hodiny v kta

fínl {iw
0(AtkT kubánská se týkající načel

r ProJJo4A' amloovy arbitrážní
Anirlll třik rt nntlun a ain KlintnA
o řfttných dodatkách Jel f dosavad

"UW"BU emr vynraíine oiatce
kobántke a nejdalelitljií a poda

oých reso uci bvla ona Dodaná Morum m r " — — " -

ganem kterou! prohlaluje ae !e na

Kubé válka panuje a !e Spoj Státy
atnávajíce povstalce ta moo válčící

úplnou nestranost tachovati míní V

daliím přijata celní předloha jak
snémovnoo přijata a odkázána výbo
ra finančníma Po 13 a zahájeno
tasedání výkonné které! do ft:20 po
trvalo

T7 i a t
v senaia rotováno v pondělí o

otázce kubánské a jednohlasně přija
ta resoluoe kterouž president vyzývá

protettovati u vlády ipanělské
proti tamýilenému prý zastřelení
zatčeného vůdce kubánského cen

Rivery Zbytek tasedání věnován

řečfm o obchod ofm naiem loďstvu

O předloí baDkrotnf načež po krát
ké schůzi výkonné tasedání před 5

bod odročeno

Seaátertký tápat
v tventucky dosud není rozhodnot
neboť navrieneo kaukusa republikán
akého líunter ku tvoleni svému po
třebného počta blasftaebnati nem&že

a protivníci Jeho tase na žádném

kandidátu abodnoutt se nemohou

Do soboty hlasováno o senátora 23

krátě a pokaždé Huntcrovi několik
hlasů ku svolení chybělo Zápas

senátorský přijde státu betky draho
neboť vydáni se zasedáním zákono
dárstva spojené přes 11000 denně
obnáší a naděje není že by shody
uk ehw dociIeno býU h£

ftih T Mlchlřaa

P°áM odbývané dopadly ve pro!
BPžch Í8tka republikánského neboť

iu'" Fr nejvyBHino souace

llDD0 V0len vetamou as 20000
bMa podobnými větíinami tvole- -
ní 1 Kditelé BtAtDÍ nniversity — V
Detrot iV0en mayorem demokrat

Maybary vétlinou as 1000 hlasů V

několikm iínfch mlatech jež při po
'eanI V0De pabliknsky ila tví- -

tétl" demokraté malými větfiinami

T Okle

při pondělních volbách městakveh a

objevil ae rnačný přírůstek hlasů de

mokratických a kandidáti republi-- a

kánití svoleni značně meníími větii
námi než jaké loni pro stranu tu

odevzdány byly — V Clevelando
tnovu svolen mayorem řep McKis
Ison větáinoa as 2500

Z Washlnrteaa

X Z Washingtonu se oznamuje že

Jakožto zvláštní komisař stástopce
odboru státního vyslán bude na Ku-

ba soudce William R Day a Canto
rL: jt _ i

7' u'unoi7 Dni pntei
Pidenla McKinleyho Pakliže Uk

" bUP°dí Jo de míti dvo--

T 71 v T'Minu
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nilském a za druhé přesvědčit! s5
a

samostatnosti ta ie snadno dnlod
natí docíleno býti by mílo Proto

tekl můle býtl le Dayovl d4no

bude ta ákot vyistřitl ta jakých
okolností povstalci volnými by byli
krvavé a do jisté míry bratrovraled
né válce koneo učinili

{ President rozhodnul se prý jme
aovati Benjamin Bitterwortha i
Ohio komisařem úřadovny patentní
generál Draper a Massachusetts Jme

nováo pak bude velevyslanoem pro
Itálii a Andrew II Whlte velevyelan- -

yim pro Německo

I Generálnímu oaftema konsotovi
v llsvanl gen Lee oznámeno bylo
v úterý státním odborem že Spojené

Státy po 15 dubnu služeb jeho víoe

sspotřeby míti nebudoa

I Z Washingtonu oznámeno v so

botu že státním odborem sakročeno

bylo se vií ráznosti ve prospěch sej
mutého vůdce povstalců kubánských

geneiáia Rais Rivery a že jediné
tomu jest co děkovali že týž zároveň
a členy iláb i avébo beze viech okol

ků zastřelen nebyl nýbrž před soud

vojenský postaven bude Sekretář

Sherman oznámil totiž vyslanci Špa-

nělskému že zastřelení Rivery by k

utažení přátelských svazků mezi Sp

Státy a Španělskem nepřispělo a že

provedení úmyslu toho vyvolalo by
všeobecné rozhořčení lida americké-

ho toa měrour že vláda pomoci by ai

nemohla a nátlaku smýilenf veřejné
ho podrobiti by se musela Ůřadní
sdělení toto bylo takového rázu že

vláda ihned potbala co ta pokyoem
tímto ae akrývá a datlí kroky své

dle toho zařídí
í Porta oznámila v sobota odboru

státnímu že a ohledů finančních pro
přítomnost vyslanectví ve Wasbing
tona na velevyslanectví povýěiti ne-mů- že

t Před nejvyslím soudem spolko-

vým započato v pondělí odpoledne a

projednáváním otázky ústavnosti zá-

kona státu Nebraaky přijatého roku
1893 a ustanovujícího aasby železnic
ní dopravy

Zátepy na Jihu

Situace v krajinách rozvodněnou
řekou Mississippi zatopených se dle

posledních správ tnačnou měrou
thoriila neboť následkem neustálých
delťů vodí stále jeilě stoupá Z

Memphia oznamováno ve čtvrtek že
5 okreaů téměř úplně zatopeno jest a

po příslích 30 dnů než voda odpadne
zatopeno zůstane a že při nejmensfm
20 městeček mezi nimi Gunnison
Roeedale Percbire Tareen Riverton
Bealsb Wayside Longwood a Au
stralia zatopeno Mezi Memphia a

Crowleya Ridge dosáhla řeka 46 mil
n Rosedale dokonce iiřky 60 mil

V neděli pukly bráze u Tanica Mis
mnoho tisíe akrů ▼ nejúrodněji!

části státu v okresích Coahoma La
Flora Qaitman a Tallahatchie bylo
zatopeno Místy utopena jest kra-

jina do výlky8etop Bída mezi

obyvatelstvem zatopených krajin Jest
ohromná neboť panuje nedostatek

potravin k čemu! Jeítě nebožáci
pod iirým nebem nocovati mosí

Tibách

udál se v pátek a rána ? Rhamokin
Pa ▼ dílnách Sbamokin Powder Co

Bodový tovární Jakož i dvě neibližií
budovy obydelní úplni rozmeteny
na itěstí vlak nikdo při tom o život
nepřiáel neboť dělnici v práci JeSté
ae nenalézali Kterak vtbach nA

íl: 1 v - JL _ _ ř - _ 1 ! _ t_ i _

jntKKUBiuj Biarcc angiicny nuunm bihi)ih umu t id Kiauaione acoi toku
str patrno jest toho náhledu že není nikdy flovck tak starým aby se
mohl niem-- i naučiti nebof se sdúluje o nčm že nauf il se jezditi na bicyklu

celním ttmetiti btf by i prolednl1
vání nového tákona celního v senátu I

ná kolik měsfcQ protábnouti ae ml - l

NA BICYKLU
_ i y !_ i nr 1 i 1 m i s

aby naiyi potreoneno uiocriicu

lo Po dlouhé a prndkó debatě
návrh tento 160 proti 120 hlasům
schválen Na to pokračováno ▼ pro-- 1

jdnávání jednotlivých položekotva

blížila se liž hodina třetí kdv dle

dřívějSího usneSenL hlasování o IT

předloze pře isevtato býtl mělo De- -

bau zakončena ta demokraty Mc

Millinem t Tennessee a ta republi- -

kánv oředsedoa vvbora flnaníníbn

Dingleym načež pKkroženo k hlaso
vání o dodatku dle něhož ustanov- -
ní předlohy 1 dubnem ▼ Dlatnost

vstoopiti mají a týž 300 proti 1401

hlasům přijat Když pak na to o

předloze ▼ třetím čtení hlasováno

býti mělo ta ae etrany demokratické I

pvuHDnroiu oasuam preaiony
tpét výboru a týž 196 proti 148 bl- -
dra zamítnut Na to přikročeno ku

L I_# LI #_ 1 w m

auneuDuna masovaní aieret meio
ten výsledek že předloha větáinoa 83

hlasů přijata Hlasovaloť pro před
lobu 205 proti 122 a nepřítomno
neo nemaaovaio ai o republikány
pro předloha hlasovalo 5 demokratů
a 1 populista a aice 3 demokraté i
Louisi any a 3 s Texas' 1 pak popoli-at- a

x Alabaray Po ohláJenf výsled-
ku odročeno tasedání do soboty
V sněmovně poslanců bylo saae

dání aobotní velice krátkým Přijata
bvlaresoluceaenátem til áěf k

jau kterouž vláda opravňuje se k

opatření lodi která! by darované '
obUiny bladovícíma lida do Indie
odveala kteréžto příležitosti použito

a KHZdotienne se na acm projíždí

e že společnost tamýilí o sad iti ae v

Nevadě a má prý tam již jednatele
své kteří půdu k tomu připraviti

mají Málo jest pochybnosti o tom

že výsada loterní státem tím udělena

by byla neboť tam kde pěstní tápá

sy se dovolují jest všecko možným

Zástupcem společnosti jest prý Dan

Stoart týl jemuž prosazení zákona

pčetof aápaa v Nevadě dovolující se

podařilo

Spáchal samevraid a

Chicagská 'Svornost přinesla v ne

děli překvapující zprávu že kraja-n&- m

naiiin znám chicagský právník
historik R ÍL Vickers apisovatel

prvých dějin českých v jazyka aogli-cké- m

'History cf Bohemia' spáchal

aobota a rana v úřadovně ave aa--
movraždá zastřelením Pokud poli

cie trióhla zjistit! nealySel v budově
nikdo-střeln- é rány která skončila

život nešťastného a nadaného toho
maže Viichni kdo jej znali vyslo-

vili se že nejspíše dloubá a aatvrce- -
14 choroba plicní a krční od níl
marně hledá1 pomoci dohnala je] k

zoufalému" (inu A akutečně mezi

papíry na jeho psacím atole byla
naležena malá noticka v níž sděluje
že nebyl s to dále snálet muka cho-

robou ma působená Vickers přisel
rinó do úřadovny asi o p&l osmé ho-

dině ranní jak bývalo jeho avykem

Asrpo pul hodiné vesla do plsárny
níjtki dáma a nalezla jej Již ponte
jako mrtvola ležícího na podlaze a
revclierem v ruce sevřeným

ben jest záhadou


