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Statistickým odborem ve Wasb-inerto- na

uveřejněna byla v pátek
tpráva o počta přistěhovalců kteří
▼ poslední době do Sp Stálil přibyli
a i ní patrným jH í poěet přigtě-hovalect- va

měrou neobyět?jnou ee

tenčí Dle eprávy té přibylo do Sp
Států v poledních 9 mědících 31

břeanem ukončených celkem ponte
132941 přistěhovalců proti 209639
▼ témže období roku minulého tak
že B6 jeví úbytek 60089 oob Bě-

hem dubna přibylo do přístavu New

yorského o 11439 přintěhovalcft mé
ně než v témže měsíci roku minulé-

ho a v prvých dnech měsíce května
obnáší úbytek proti téže periodě ru-

ku loňského 10800 Komisařem

pHstěhovaleckým odhaduje se že
koncem úředního roku totiž 30
řervnem jevití se bude v poctu

při nejmenšfm úbytek
93000 z čehož jedině na přístav
newyorský 70000 připadne

XeJtentí na draze

V neděli kolem 4 hodiny ranní
gtižen byl as 14 mil jižně od Ardmore
I T neštěstím osobní rychlovlak
dráhy Santa Fe na jih jedoucí a sice

propadnul se dřevěným mostem přes
hlubokou strž vedoucím Neštěstí

působeno bylo prudkým lijákem

kterýmž potoky v okolí tom rofvod-ně- ny

a následtem čehož základy
mostu podemlety a tento jak mile
vlak naň vjel se sřítil Trudkost
vlaku v čase tom byla velikou a

torno také jedině jest co dékovati že

poměrně tak malý počet obětí neétě
tí v obět si vyžádalo Přední část
vlaku totiž bezpečně přei most pře-

jela Celkem poraněno bylo 15 a
cestujících t nichž nřkolik smrtelně

ftehoda pH pařbo
Ve Waco Text odbýván v nedéli

pohřeb bývalého senátora Richard
Cokea xa účastenství nejpřednéjAfcb
občanů texasskýcb V iae pohřbu
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000 k úlevě bídy povolující Jedno
hlasné přijata Vdalíím projedná
vána Morganova ce na fcinánt

povstalců kubánských co moci válčí- -

cl a celá řa la senátorů pro a proti
resoluci mluvících se v debatě vy-

střídala Po krátké schůzi výkonné
zasedání v 6:30 odroleno

f zákonodární ra florhhkém

zvolen v pátk při 25 hlasování za
senátora srtdkového S K Mallory

kterýž členem 52 a 63 kongresu za

prvý distrikt ll )ridský byl Obdržel
celkem 63 hlasy proti 41 které pro
protivníka jeho Sbiidevbo odevzdá
nv byly Call jehožto lhůta došla
obdržel rři hlasování rxlednfm tou
ce 1 hlas
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Mvrtek (wJíťfeno V čtvrtek no--
kračotáno rnovu na uvalování ro- -

poctil pro odbor indiánských záleží

totf a tu týl M proti 47 hlasům
schválen i s dodatkem kterýmž tří-

zení skladiště odboru onoho v Omaze
nařizováno jest Po 2 bod odroče
no zasedáni na pomleli

V sněmovně poslanců předloženo
v pondělí hned po zahájení tfiáitni
poselství presidentovo v němž upo-

zorňován jest kongres !e dle zpráv
úřadních na Kubě 600 až 800 občanů

amerických nesmírnou bídou trpí
a že by k uleveni bídy té aspoň
♦50000 povoleno býti mělo Zároveň

odporučoval president aby kongres
oprávnil použití jisté části k volné

dopravě do Soustátí těch kteři by
Kubu opustili chtěli Po přečtení
poselství činěn návrh na uvažování

předlohy kteráž by v souhlase s od

poručením presidenta byla a k n&

vrhu tomu podán Itaileym i Texas
dodatek aby zároveň při tom uvažo-

váno bylo o Morganovž resoluci na
uznání Kubánců co moci válčící
Proti tomu činěny vsak námitky a

jelikož pak zase Baily od dodatku
Bvčho ustoupit! nechtěl nemohlo o

návrhu původním rokováno býti a
tak odložena býti musela záležitost
ta do zasedání čtvrtečního

V snenátu po vyřízení různých
menSích záležitostí započato opětně
rokováním o Morganově resoluci y

zájmu Kuby a táž veňkerý čas senátu

zaujrauUJ Prvním a hlavním řeč
níkem byl senátor Morrill z Verroont

kterýž mluvil proti resoluci a to na
tom základě an jí vzato býti má z

rukou presidenta právo výhradně
tomuto náležející totiž právo uzná
vati za moc válčící jakož I právo
uznávati neodvislost a řamoatatnost
té které země svobody se domaha

jící Debata protáhla se až do 3 b

kdy zahájena krátká schůze výkonná
načež o 4 hod zasedání odročeno
V zvedání středečním podán Alle-

nem i Nebrasky návrh aby makléř
E IL Chapman kterýž jak známo

nyní trest odbývati si má za to že

otázky senátního výboru todoovídati
odmítnul před senát předveden byl
tak aby příležitost poskytnuta mu

byla jednání avé omluviti a senát za

odpuňtěnl žádatt Návrh teo podán
té nadéji že krokem tím Chapma

noví omilostněni ae strany presiden
ta zajisténo by bylo Po krátkém

jednání o otázce kubánské projedná
ny různé záležitosti iirfiího významu

nemající a po krátkém zandání vy- -
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Ze strachu

V Cbeyenne Wyo pokusil se v

pátek o uprchnutí a vězení Mexikán
Alberto Quantano kterýž očekával
tam přelíčení v soudě spolkovém na
obžalobu a prodávání lihovin Indiá
nům Nékteří t jeho spoluvězňů
namluvili mu že prý na přestupek
ten trest smrti určen jest a to postra-
šilo jej tak Že když na procházku a

s

několika soudruhy vyveden byl o
útěk se pokusil Byl dopaden a tu

teprve seznáno že před tím krk ku
eem skla si podříznul Ohledáním

lékařským zjistěnože ze strachu před
očekávajícím trestem rozumem se
minul

T zájmu Kolty

V Sidney III v pátek zasedající
státní granže farmerská přijroula
jednohlasně resoluci v kteréž žádají
ae 8p Státy o učinění takých kroků
jimiž by bratrovražedné válce na
Kubě konec učinén byl jakož i kro-

ků takýcbjimiž by neodvUlost ostro
va onoho zajištěna byla Zároveň
usneieno vytvatí ostatní granže far-me- rké

by podobnou resoluci přijaly
a na kongrea v zájmu Kubánců nále-žit-

ý

nátlak učinily

Lynčováni

VRosewood Tex lynčováni v v

pátek tři černoši kteří pro pokos
znásilnění dcery jednoho váženého
tamního bělocha obžalováni byli a

kteříyku zločinu torna také se přizná-l- i
Šerif dozvěděl ae k večeru že

zPr5Tftb 'lelill vznesl ae profesor Arthur Barnard ae strojem Jím

„„ ujij

dinám dělníkům téméř nemožnvm

jest pro sebe a rodiny aspoň poně
kud slušné živobytí opatřiti

Jednal v sebeobraně

Ve Vermilion S D urazil v nedě
li G Darrow manželku M Mansley- -
ho a když tato prohlásila že manželi
to ohlásí tastřelením ji vyhrožoval

Hayl o tom Mansley se dotvéděl

počkal na Darrowa aby zadostuči-ně- ní

na něm požádal leč přivítán
byl revolverem z něhož dvě rány na
nebo vypáleny Kule minuly se
cílem a než Darrow tříleŽitot k

vypálení rány třetí dostal vrhl te
Mansley a nožem v ruce a jomu na
pomoc přispěla manželka Jeho kte-

ráž několik ran Darrowi do hlavy
zasadila a konečné také k zemi lei
srazila Když po rvačce bylo ležela
na zemi Darrow ova mrtvola a vzdor
tomu že na ní koronerem 20 ran
nožem shledáno a že lebka na 4 mí
stech rozražena byla vynesla porota
rozsudek že prý Mansley v sebeobra
ně jednal

Pradkon vichřici

provázenou lijákem a krupobitím
navštíveno bylo v neděli Waco Tex
okolí Několik domků bylo vich-

řici úplni rozmeteno a značně jich
poškozeno 12letý hoSík jeden pada
jícími troskami usmrcen a několik
osob poraněno Osení v dráze vich-

říce bylo úplně tničeno Škoda dra-
vým živlem spůsobená sáhati bude
do atatisíců


