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tfl lvi kfela(i ! Iredmi Uisloftillp m htlivstl U tT V lořn Jkbif sOhrfkM eeMrrw

nif'ft'ii byli v ntefl I rána pfl II ltflnofe N I) dopnstll se
sol-íit- n v nod ráhelUbo iloíln

ml l(k A Norman kterému! Atsjfeh

ne fsrmá K IlilUlss lt prkytnet
byl V nepfftomnull llillsteadt

poketi' se Mil n inásllnísf Jbo
rnsnfetky a k lyl (alf na odpor se

m pnslevil erhnpll se břitvy i 4

Mfkfttn II II a 1 roky A nlsb
rí starým krky polříinal nssl
řípmé ne nebohou fene se vrhnul

Tb kdyljf byl slíbil le livof jejl

lupu $ to starlm fotttí)i II !

ftldiv k 9( hováftf dán Ten t
rtiilimlftá fifipřsl Jelikož dfiksil ne-

bylo IfMU el Kdy! 'thitnoé
[tni si odbyli poís lavsll ne llinb
tliovl vráinl penis finech kdy I k

lomu n#ml ř"oih'IH ss svite

]) sprovodili A ámyl lntr (ská

t s(ř# li přov llf při hifií lárnvsA
hovlHihl dira jh't a 7Mou viníku
ifiAVitrtlH a pik krky jim tffilí
niAsf domsk ptltl don řJ í ttk

kl lot stope zlolnu svdo lakrýtl
ío nposřibi se Jím lo řil)í k fl
)inil'it pi fcriřtl s řictilijvval

aeilifl se výpraskem odstrašili t p-lá-

Kvera4ra 0 oekraaf Iterál
jim lak přislíbena lerlf 11 beep

hM Jejlfli iofpntMeým tčlesn

V Cfcleagv nsříseno t sobota ty
kopání mrtvoly Y I) Gerleyko

kterýl pM týdnem tUile ismřel t
ske ilialao tah ea ládoet spoUčno-st-l

ikterél týl ns Uvol t otnosm
7000 pojiitla byl Iterál n In mi

fe smrt pflroteaof nebyla tlerley
osnil ae a ayiéjif manfslkoe svoti

f miaelibo ruka aačsl avdl'
livol v proeplek Jejf pojistil pode-ife-nf

vyvoláno toa okolaoetf le tl
panlfoe před tím podobo! nákle tři
rnaeleU erafeli aákodoa livol
každáno t sloh aa aaaěnlJ( částka

pojiitla byt A okolaoet lato stala
se tím podeifsteJJf kdyl ijlitino
le pani Ourleyovl lékařství Medo-

vala a U při tom věnovala ivláitnl

pozornost áčÍDk&m jedl

roimit

Z iMerrtse

Snřmovnoa poelanců I senátem od-- i

býváno ve atředa pouze velioe krátké

sasedánf a nevykonáno ničeho osbor
hned po zahájsnl dán a přijat návrh

na odročení sado pondělka
V vnlmovni poslanců doilo v poa--

délí konečné k Jednáni o počínáni ai

předsedy kterýl jednotlivé
-

výbory

pro zasedání toto neostaooviliáslad
kern čehol ovlera ládaá práos výbo- -

ě É # m

i

le táUnitf prohledáno a sobe- -

mrtvoly nsUsony l'o liřn
p Ibi ns brstry Tbomasy idyl I

HIM psy fi ťpa Jajii h přUH byli
it-n- i i tárovn s nimi I IlUlt Y

ftnon iMttý W GiIks a W Willb

tm a isby vticnnt a (inu se prima-
-

a jslikol lynčování se obáváno do tl

Jinl v llontton iloprsvsnl Md

ťi bylo máto platným rtsbof v pátek
koltm pftl oool strále vlivní davem

hUvrié i řrfnwIiS etávajl (ni pře

moleiy víifio4 na nilínit při řece

Hrai vyvedeni a ráno A mrtvol na

jednom a lémie stromá ee boupajb
cith nalezeno Kam sedmý vlzeft se

podíl nebylo ijtftíno ač sou II se V

dle četných etřeluýcb ran jel po

Ofir
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STAKOliYLfe ÍIECKÍ
Po iifřestném prchnutí řecké armád? z

rovaaonana není na jmenovaní }

výborů oilébali blavné popoliaté a {
část demokratů a kdyl dán návrbaby
nředseds hi mulkánf 4řiAr tm I

nova! tu byl převážnou většinou
zavržen a stanovisko předsedovo
schváleno Pro návrh hlasovalo 52

proti 194 a hlasování zdrželo se 13

poslanců Demokraté pří hlasováni

byli rozštěpeni neboť 33 hlasovali a

republikány proti návrhu a 33 a

i

i
t

ml fnky ivíf K lyby byl llln
Iřdl spoknjfft rnyilftit I by býfil
ofpltvoval příbytky Jtjkb hroinoii

povelní kdyl % nim fiM Uh k

7s WMfí{toftii ftfnámffti t 4tk
U pridtit odmítnul imil'Mi(riitl i

l#nň(k 'lipbh' kfřl fřo sne-ííAri- f

"ily ltř4ri'i ilojnu
pDftíl tím ! pM' n ř#if l tíh)
v timí n#rn lň4 (tHlilky rifily
pojUI( Bt I řoiy ři lifil t o !iti
ten tyl I ktfijl o omiltnní H lil
bltom lákltM l l Ifsví ]#hi jtelstrof n a 1# tíifnř sn Idt n4h
dk otadný miti mSI V'i# m tt
p4hlp mttnlhfí bylt tm prfdnl
ffiia lke totíJ o lifNní tht kátnif

txiltJuno v }il"k r lnl#m na

dubí 4 dnA (ak ily I9nlp on bo ni

tálslitotti v4 o řirili si mbl

llo(olářkotj óř lot nou ve Vsb

irtgtonu vydáni hýli v páuk priva
řtsvj oitiI v lt lot M dubnrrn

skonané a vyjlmáms s nf náli'}ov
nf: PocmI clk(a visto bylo
mnohem fhls Inřjiím bel jakým

obyřřjnl bývá a pouie na pobřtll
li(bomořkm byla teplota nadpro-mírn- ou

Velkírni lijáky uavstívtny
ilhřm Ifdne Oklshoma Ksna

ihovýcholnl Nsbrtuks a lowa a

deiti mimo toho byly ra IprĎmřrný
tni i v Ilíinoi InJiaiiř jižním Wis- -

oonmnu a Mtctittnu Výc!iolnI
Texas dootal též hodné doirň v

optatnt části státa a po celém pobřeží
ct)líkém bylo nroti tomu sucho

HU píeníce jest již tésifř skonSeno
s vjimkou Dikol k lei obrnezeno

doud pouze jen na výSiny V Ne

braftce a UinnetotA fa mu') etá jxrka

počíná již vzcháíflti OíiniVa ziej-sil- a

se značná v Indiané a Mifouri
slibnou jest v Ohio V Tex zapo
třebl by méla pienice teplého deslfi

Sázení korný skon&tno již v státech

atlantických v Kane? jest vétfiina

již zasázena a v jihovýchodní Keb-rasc- e

e e tím také jíž započalo a

tvláílě v Texas stojí i korná dobře
V Misiisnippt a So Carolinfi poř ko-

žená byla koma mrazíkem a v ev

exas a Georgii též ponékud chlad
nem ve zrfistu byla zdržena

Je "zkrátka "

Da7id II Hayes kterýž po minu- -

ýcb 18 méíc3 úřad kasíra poíty St

ouieké zastával zatčen byl v pátek

pro zpronevřření $15003 a odkázán

krajskému soudu spolkovému pod
zárukou $3000 Zpronevěřená část
ka nahražena byla bratrem jeho ři

ditelem Grand Trunk dráhy do po
sledního centu vzdor tomu vsak

úřady spolkové rozhodly se na stíhá-

ní zprone vřřilce

To se lebke rozdává

Před senátní výbor kterýž v Chi

cagu vyšetřuje příčiny úpadku
Globe Savings banky předvolána
byla v pátek bývalá soukromá ta

jemnice přediedy banky té Spaldin
ga kterýž ta mřížemi se již nalézá
sl S Ii Ervinova a táž rnezt jiným
svědčila že v jedné dověrné chvilce
daroval ji Spalding $75000 na hoto
vosti mimo fchož prý ji jeřtfl slíbil
že od manželky své rozvést i se dá

jí za choř pojme Inu ono se to
ovsem lehko z cizího rozdává!

Jenom 6 Jich lyřo áno

V Sunnyside Waller Co Tex

lynčováno bylo v pátek v noci lest
černocha kteří dopustili se trojnás-

obné vraždy mimo čehož jeété dvo

dívky znásilnili Pozoruhodným př
tom jest že obétí vraždy a násilí byl
černoši a že černoši to také byli
kteří provedení spravedlnosti do

vlastních rukou vzali Minulého

podzimu oloupen byl jeden občan a

Hrenbam o $05 a podezření a toho

padlo na 4 bratry Thomase 13 14

15 a 20 roka staré a když tito zatče-

ni přiznali ee a zároveň udali že i

populisty pro návrh Po povoleni X

stivnl m#í Ntttitnrt Nws Vi#

nI pUmsey o nesulikshodinovíro

smlfil potlačeny iničeno- i tíft
Jk ♦iM)oo tnjo k t a fti
váln poraněno rlnifij spoioro-

-

váry po ft li ranní M přlstevUtt í
A t % (JhiJ drahý fof

mohly i'n iriířoi I nt potlačeni

jlrh po il nitftht Iitií6 Jll Shl

pomyllmí hbyj Písmeny hnány

Jsoue prudkým v#tr#ni severním

roiiíhly ithy in soiednl plísta
♦ iití č n klerJ t několika mio'i- -

láib v je lini m písmeni se nalesalo

Anglii M parník 'Viinumť který! v

j'MUtí4ii é S nakládán byl olejem

ItUkcm raby t hjptnul a vi lor
tomu I J i i f ou t olliíeo byl

víe HjoJné fi isr hfifiířií Jeho čině-

no ih'iř#J řo l ki hlilinA vodní

Podobní shořel norr#Jký psrnfk
{' vloj přffk C % O dri

by "Wsn Uii' a hmi ký I bet-ni- k

"J l rMchoíI" 1'olár řálíl
dlouho dl o lole Int

Ifljmy t I dráhy

V líostonu dhytána ve středu

výrtWní srhflse podílníků Union Pá-

dila dřhy v kuri podán výkai

přljtoG dráhy té v roce minulém

Výksi tento není zrovna přímivýra
neboť d! tfhol cbrieí schodek na

Cflém ylérnu $2078000 a celkový

příjem se všech pramenů byl o

$ 7 4 7 0 3 i mensfm n2 loni

f lájmu nalíl týtay
S nitem zákonodlntva illinoiské

ho přijata ve středu předloha hte

rcu! ci obesláni výitavy zamiisip
ské 150000 povoleno týti má Obnos

tento jest o 115000 vyšším ml pť
vodné nou povoleno bylo s

jeBt rý ta nejlejjSf nsJéje íe nně

movna na opravu tuto fintoopí

VUkTjUnntJt koleji

Neznámí do-tu- d biJíci přehodili v

v óterř v noci u Fairbanka Ttx

výhybku na trati dr&hy Honton Si

Texas Central niledkem řebož!

vlak z koleji vyňinut a loaóná řada

osob více rnénf poraněno ' Jeden s

ceetujícícb na mfté byl —

lo bfdáoícb kteří mStntl zavinili

nenf tlopy
Kalfťliiinu sseíkol

Ze íSt Cioud Minn oznámeno v

úterý že krajským soadera vydán
d&ležitý rozKudek v tak zvaném

Avonském případu v nfmí jednalo
Ke o to rnají li ocíleló ve Školách

veřejných práva do íkol katechismus

cavádčti a náboženství vyuSovatí

Vydaným rozKtidkem zakaenje ee

čkolnlrn úřadnlkfim dUtriktním řko--

lu k ácel&m vyučování náboženství

prop&jovati a učitelĎm zakazuje se

náboženství—nechť již kterómokolt
— dítky vynčovati an to v přímém

odporu s ústavou spolkovou jeot

Proti cigaretám

V sněmovně zákonodárstva i 1 1 í

noisského přijata v pátek předloha
kterouž zapovídána býti má výroba

prodej rozdávání neb oznamování

cigaret pod trestem 50 až $160 neb

vézení od 30 do 60 dnfl

T na t káplal

Známá populistická agitátorka
kaniaHwká pí Mary Etlen Leaseová

proneula v sobota následovní úu
dek o poitledních zhoubách jimiž
Oklaboma navštívena: "Lid v £1

Heno kterýž modlil se odéžC mé

sároveň připravovat! si i archu Vě

řím v moc modlitby leč jakým po- -
emécbem jet modlitba v Oklahomé!

Hietbi spočívá na

nf! Hyl to poslední kousíček pfidy
sanechané Indián o m a byli tam

nehnáni ze vSecb kout! zemé Lee

Denaytnost béloeba přimřla ho i ku

imocnřnl se této pfldr a Indiáni

rauoeli jftú A proto b&h na územ

toto se rozhnéval Podívejte se na

ony zločiny jež v Oklahomě se páí

podívejte se na to sucno nu to ne

étéstf v Cbandler na zátopa v ftath
rie El Heno a jinde Mažete jeétž

$50000 na kryti výloh světového

kongresu poštovního který! zítra
ve Washingtonu bode uhájen zase

dání na čtvrtek odročeno

V senátu v pondělí přijití měla k
odhlasování Morganova reeoluoe ku- -

bánská jelikol vlak někteří senátoři

proti téže mluvitt chtěli odloženo to

a i!tot 'Iferiiic elích B-- lřf se mil
L - Ill I a — il

I
ntk koni sl osedlal a a jel rilsssei
po nrrt pátrá a provsie jill neejde
bu le li ďipt len

TýUrs

pořádaná v Nuhville Tnn nsoila'
vu stoletá památky přijme
státu TrnneMe do svsika státa

sshájsna bylas velkou okáialostí v

sobotu stroje spuMIny prsstdsntsm

McKinleym kterýl kned k strojka
elktríckbo v llllém Djml v 1:13

odpoledne stisknul Hlavni hadovy

výstavní postaveny nákladem vlce

1000000

Keneait

aákonodársve ksntuckem skončen

koneční ve středu tápss o senátor

N

MĚSTO PHEItSALA
Larlssv soustředila se tato smírem ku

ství spolkové kterýž již po dvě za-

sedání sněmem státním se vleknul a
sice skončil zvolením republikána
Wm J Deboea t Crittenden Co o

jehožto nominování kaukusem řepa
blikánským minule zpráva jsme
přinesli Zvolení jeho dosaženo ve

středa kdy 112 hlasování o senátora

spolkového za přítomnosti 136 členů

sněmu zahájeno Ku zvolení zapo-
třebí tudíž bylo 68 hlasů a výsledek
hlasování byl ten že obdržel rep
Deboe 71 demokrat Blackburn 50 a

zlaťařský demokrat 13 hlasů Zvolen

ním jeho so tvářnost senátu spolko-

vého mnoho nezmění ač se senáto

rem Kýlem ze SoDakoty a a hlasem

místopresidenta při otázkách stra

nických repubukáné většina 1 hlasu

docílili mohou S Deboem bude

nyní v senátu 88 senátorů a sice 43

republikánů 33 demokratů a 12 stři-brař- ů

a populistů tak že a Kýlem- - w

populistou se So D na něhož repu
blikáné počítají rovnoblait by bylo
a a hlasem místopresidenta co před-

sedy senátu kterýž by v případé
podobném rozhodoval republikáni
většina 1 blána by měli

Snášenlivost náboženská

objevila ae zase jednou v hezkém

světle v sobota večer v okresa Jack
aon Ala kdež jak a Montgomery

oznámeno dva mormonští misionáři

náboženskými fanatiky do lesa zavle-

čeni a nemilosrdné spráskáni při
čemž smrtí "Jím 'ještě vyhrožováno

pakli ie na dále v okresa tom zůsta-

nou a nové přívržence pro nábožen

riianale mfutu to 25 mil ližnfjl ležícímu kdež před 1WK) lety svedena byla
bitva mezi rompeyem a Julius Caesarcrn na úterý načež sapočato a projedná-- I

uenefiení aby táž v úterý va 3 hodil

ny k odhlasování byla předložena
zasedání skončeno a zasedání výkon-
né sabájeno V tomto Jednáno vý
hradně o arbitrační amlouvč s An-

glií a konečně neneáeno by tál ve
středa k odhlasování byla předlože
na

Z WaahJactaaa

I President udělil ve čtvrtek do "V
volenou veliteli armády gen Mil-e- í

sovik návštěvě Evropy aa účelem

studií evropskýob Oen lliles ode- -

béře se co nejdříve do Řecka si
místo války načež studovat! bude

organisaci armády německé fran
couzské anglické a ruaké CesSa

'~jeho rozvržena Jest na tři měsíce

odvedeni vřiftu slyšeny že týž snad
o útčk se pokusit a zastřelen byl
načež pak že mrtvola jeho do řeky
odhozena

Stav veřejného dlnku

Pokladním odborem vydána v

sobotu zpráva o stavu veřejného
dluhu v den 1 kvétna a dle téže stál
si dlub následovné: Celý dluh po
odraiení hotovosti v pokladnč obná

šel $988244142 což bylo o $5718
008 tučné než před mésícem Toto
zmenšení dluhu spftsobeno hlavně

nahromaděním hotovosti v pokladně
neboť bez této vlastnó dluh za měsíc

duben o $326843 vzrostl Celý dlub

bos odražení hotovosti v pokladně
obnášel $1226334649 a rozvržen

byl následovně: Dloh nesoucí úro-

ky $847365030 dluh a nčhož úro

ky platit se již přestaly $1353830 a

dlah nezúročitelny $377615789

Naše přilmy a vydání

Dle zprávy radního odboru ob

nášely příjmy? --dní v měsíci dubna

$37812135 a vydání $32072097

tak že jeví ae přebytek v obnosu
$5740038 proti schodku v obnosu

$4704488 kterýž v dubnu minulého

roka zaznamenán byl Za posled
nich 10 měaíca jeví se schodek v

příjmech vládních v obnosu $33160
690 Z příjmu dubnových připadalo

$24454351 na clo $11447213 na

dané vnitrosemní a $1910571 na

přHmv a pramenil různých Proti

příjmům v témže mčsíci min roku

jeví se přírůstek $12638620 na cla

a $221500 na daně vnitrozemní

l Za vyslance do Řecka vyhlédnut
Jest prý revIsaac ailopkiua a AUan- -'

ta ua kterýs ai do loňska demo--
1 Kt _ _l J_ _IVX X

repubukioaki mnohou platnou slul
bu prý prokáxal

t Presidentem McKinleym poslá-

no v pondělí zvláštní poselství v

kongresu jím! odporučováno jeat

vyplacení odškodného ? obaosu $6000

pozůstalým třach IU10 kuří 8 srp-

na minulého roku v Hshnvills Lil

lynčováni byli

7 Hoandia Kana tasalena byla j
v pátek při přecháaení tratí dráhy '

Ilock íslandaké fí M Petertonova j
ae 4 děcky přihnavším se vlakem a j
dvě a dětí byly při tom na míaU

usmrceny ona sama a jedno děckoJsmrtelně poraněny %


