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30000 do 32000 a zÍkonod4rtvo
sestávali bude xr 65 frji a 33 de-

mokratů ve sněmovně a 39 r j a

ia !" v stnáťi — V Masmc mi

irs lylu vftřMví republikánů
podobném iiť r-- ČťkantcWob
tott obdržel tam 165370 hlasů

proti stříl r kandidátu YVilliamso-v- i

kterýž vfceho všudy jen 794 f 4

hlauft oínlrlcl Do příštího sně-m- u

státního zvoleno do senátu 33
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stranu tu cnbjvdanýrh

lomkrtu Kiianě V2rottt
Ze 13 soudců podařilo s jím zvo-

lili jích 9 a ve 26 okr-í- t h e

populisty o ňřady rodtlilí — V S

)AK"iř voleno bylo 8 obvodních

soudců a z M)ítu toho zvolili jích

rep 5 iU 111 1 a populísté 2 — V

CuKAltvolen byl soudce mj vyš-
šího soudu a výsledek jet donud
nejistým tak že prý ořadního sčí

tání zapotřebí bude aby se zjistilo
který z čekancň zvolqným byl zda

republikán či popokrat

Bryin o výsledku volty

Poražený stříbrařský kandidát

presidentství Uryan vydal ve

středu v Lincoln spojenému tisku
vzhledem ku výsledku literní vol

by prohlášení následovní: Dosa

vadní zprávy jsou tak neúplnými
že jest úplně nemožno o výsledku

podrobně se vysloviti Kepubli- -
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Vcřfjny dluh

dle zjtfívy odboru jxikbelnílio
ob-iiAm- I

i Ictopdu po odražení ho-

tovostí v pokladně # 1 020563901
tož bylo o £441117 více in Ž

dluh před inětíícm obnášel Zvý-

šení toto vy svítlováno je zmenše-

ním hotovosti v jiokUdně se na

lézající Dluh zúročitelný dle

výkazu pokladního obnášel

dluh z něhož úroky se

již platit přestaly íl 331540 a

dluh uezúročitelný £379663590
tak že celý dluh bez odražení ho-

tovosti v pokladně vlastně íf
229320690 obnášel

Japonský konsulát

zřízen bude v nejbliŽších dnech v

Chicagu a sice bude to konsulát

generální pod jehož právomoc
nost celé území západně od po-

hoří Alleghany ležící spadati bu-

de Gen konsulem stane se T

Nosse kterýž doposud podobný
úřad ve Vancouver U C zastá-

val a kterážto úřadovna nyní oné
v Chicagu podřízenou se stane

Samovraždu

spáchal v úterý v Keyport N J

bývalý soudce Alfred Walling je-

den z nejpřednějších demokratů
okr Monnputh Týž odebral se

dopoledne k hlasovacímu osudí a

vykonav vlasteneckou svou povin-

nost odebral se do bytu svého

kdež hlavu kulí si prohnal Sa-

mo vražda vykládána jest rozčíle-
ním vyvolaným kampaní volební
v kteréž Švakr a spole čník jeho o

úřad pozůstalostního sou e se

Požárem

navštíveno bylo v úterý městečko

Rinconning Mich a než plameny

uhašeny více jak polovička mě-

stečka dravému živlu za oběť pa-

dla Že oheň tak značnou měrou

se rozšířil zaviněno bylo prudkým
vichrem jimž jdameny podjoro
vány a z jedné budovy na druhou

přenášeny byly Skoda přesahu-

je £75000 a sotva £15000 z toho

pojištěním kryto jest

Památná budova rozmetena

Z Nyack N Y oznámeno v

úterý Že toho rána rozmetena v

Toppan vichřicí památná kamen-

ná budova z r 1776 v kteréž ma-

jor John André vězněn byl a z

kteréž k popravě své 2 října 1780

byl vyveden

Tři mrtvoly osob

jež smrtí násilnou se světa sešly

nalezeny byly v úterý z rána na

různých místech v předměstích
Chicagských a zvláštním při tom

jest že v žádném případu totož-

nost zjištěna nebyla Prvá mrt-

vola s kulí v srdci a se zastřele-

ným psem vedle nalezena byla

poblíže Winnetka druhá mrtvola

oběšence nalezena nedaleko po-re- st

(ilen a třetí nalezena ti od- -

obni' bi I '' rot j t o

Jjj7njj m#fp rul yh] riikifo

IMŮ naplar-n- dl tytUy Vmin-

dřovy tilkf-ti- i a tlttvtlt')i% gd-
-

lonů lihovin a jř j j iiM

piva
SfoliísoM t iřfiísl řrohřila
NjvyMfnt ouďm spolkovým

rozhodnut V poilí plípad South

i rn Muptraa (!o proti it-ít- Vir

KÍnií v ktefmŽ jednalo o to
lida tl' právo má výlí (xipUtků
a dopravu 4ybk utanonovati

pffftlupovánl saby té t ř t t i V

soudech státních byl rooidek
proti společnosti a když talo k

ne jvyUímu soudu spolkovému se

odvolala rozsudek tento nyní po-

tvrzen

Pííllipfliny trest

vyměřen byl dle náhledu velícího

generála hrooka ve l"ort Sheridan

u Chicaga vojínovi Cha Ilnn-mondo- vi

z afíéry s kaitáuem
Loveríngem známému kterýž z

desertérství vinným uznán byl a

proto také mu týž značně zmír

něn byl Týž odsouzen totiž byl
k jednoročnímu vězení při těžké

práci ku ztrátě mzdy za dobu o-n- u

a k nečestnému propuštění z

vojska po uplynutí trestu — roz-

hodnutím generála snížen však

trest ten pouze na 6 měsíců ku

ztrátě $to z měsíčního platu a co

nečestného propuštění se týče
zrušeno bylo rozhodnutí ono úpl-

ně

Dfileiltý rozsudek

vydán byl v pondělí nejvyŠším
soudem North Dakotským neboť

dáno jím právo hlasovací Indiá-

nům kteří pozemky jednotlivě si

zabrali svazků kmenových se

vzdali a rolnictvím neb jiným po-

voláním se zabývají V okresu

lienson požádali totiž Indiáni

na pozemcích Port Totten
reservace komisary o zřízení hla-

sovacího preciktu a když jim v

tam nevyhověnoobrátili se k sou-

du krajskému Tímto vydán roz-

kaz jímž komisařům nařizováno

žádosti té vyhovčti a z rozkazu

tohoto učiněno ihned odvolání k

soudu nejvyŠšímu Tento přidal
se na stranu soudu krajského a

rozhodnul že Indiáni kteří svaz-

ků kmenových se vzdali a pozem-

ky si zabrali stali se tím občany
státními a požívají týchž práv ja-

ko bílí jejich spoluobčané

Žlutá zimnice

Z New Orleans následkem do-

stavivšího se chladnějšího počasí

počly počátkem týdne docházeli

zprávy příznivější a dle názoru

výboru zdravotního bude řádění

nákazy stále víc a více umdlévati

až konečně dostavivší se mrazy

úplně ji potlačí V pondělí ozná-

meno odtamtud 35 onemocnění a

8 úmrtí z Mobile Ala 9 one-

mocnění z Montgomery Ala 1

z Mcmphis Tenn 2 onemocnění

a 1 úmrtí a z Bay St Louis 6

zprá-

va došla ze Chattanooga Tenn
že totiž karanténa proti jižní čá-

sti státu byla státním výborem
zdravotním odvolána an toho více

potřeba není

0 úrodě" v Rakousku

uveřejněna byla v pondělí odbo-

rem zemědělským obšírná zpráva
z níž vyjímáme následovní: Cel-

ková úroda jest neobyčejně malou

Je-l- i odhad ministerstva orby sprá-"n- m

tu sklidí prý se v Kakou- -

ctivost ptojnilťn byl Týl vitou

pit do domu v ae kdy pí I !♦ h --

řy ov1 řl nilan naMala a Jo-- f

yn ní fevolvfu jiíliti a dvě-m- a

kuleiní do ramene ji zatáhl
N' I vraledn dílo dokouťili

tťtnohl vbhla do pokoje sluJka

kteráž na óloníka e vthla a Z

domu jej vyhodila Když přivo-
laná polit ie jm Neihbortovi já-tra- tí

jala nab zU jej za nedlou-

ho v to dab km b síku zastřelené-h- o

Schválili smlouvu

Z Ardinore I T doMa v pon
délí zjráva že sněm indiánského
kmene Chitkasavť v Tishoming

zasedající schválil stuloiivtt ko-

misí DaweHovou s kmeny Choctaw

a ('hickasaw uzavřenou kterouž

Indiáni kmenových svazků a do-

savadní samosprávy své se zříkají
a pozemky jednotlivě si zaujmou
Schválení stalo se 18 proti 10 hla-

sům plnokrevní členové sněmu

hlasovali proti

Cestujíc! oloupeni
Z Litchfield 111 oznámeno v

úterý že cestující na rychlovlaku

dráhy Wabash kterýž v 9:48 večer

přijeti tam má oloupeni byli dvě-

ma zakuklenými lupiči Lupiči

patrně skočili na vlak při vyjíždě-
ní z nejbližší stanice a obrali ce-

stující pouze v jednom voze na-

čež davše znamení ku zastavení

vlaku v temnotě noční zmizeli

dříve než zřízenci vlaku na proná-

sledování pomysleti mohli

Spálili Jatky
Z Rapid City S D oznámeno

ve středu že na indiánské jedna-těln- ě

Pine Ridge zničeny před
několik' dny požárem jatkykteréž
tam vládou spolkovou za účelem

porážení dobytka pro tamní rudo-ch- y

zřízeny byly a že vyšetřová-
ním nadevŠÍ pochybnost zjištěno
Že bylo to dílem indiánských pali-

čů kterýmž nové toto zařízení se

nelíbilo Indiáni tamní již po
delší dobu odmítali maso z jatek
těchto přijímati a to pod zámin-

kou že prý jim tak nechutná ja-

ko když přidělen jim dobytek po-

dle dřívějšího spůsobu sami si za-

bijí a oň se rozdělí Jednatel

prohlásil že toto zničení jatek od

dosavadního spůsobu jej neodvrá-

tí a že budou muset rudoši přijí-

mati maso buď v tom spůsobu v

jakým z jatek dodáváno jest aneb
že žádné více jim dodáváno nebu-

de

Včtroplavec utonul

Z Chicaga oznámeno ve středu

že utonul v jezeru Michigan při

úpatí Monroe ul větroplavec S

Young kterýž toho dne před
několika tisíc osob čítají-

cím se jirodukoval a že všichni ti-

to diváci svědky předčasné smrti

jeho se stali Yoing zaměstnán

byl v zimním cirku na lloward
Court a Wabash ave se nalézají-
cím a úkolem jeho bylo s padákem

představení pořádat i Sotva že

balon do výše se vznesl a Young
k sestoupení svému se chystal za-

počal váti prudký vítr kterýž ba-

lon nad jezero vehnal v kterémž-

to okamžiku z příčin neznámých

plyn jímž balon naplněn byl

explodoval a on do jezera spadnul
a dříve než ku pomoci přisjěno

rep a 7 demokrat 0 ve sněmovně
nik zasedati bude Hj rep 51

dem 6 ncodvislých a i prohibi-cionint- a

— V Nrw Yotucu jak dří-

ve již námi ohlášeno byl zápas
neobyčejně tuhým a každého té
měř překvapila neobyčejně velká
většina jakouž za prvého tnayora
Většího Kcw Yorku zvolen byl
kandidát strany Tammantstické
Van Wyck Není pochybnosti o
tom žc na výsledek volby této
značného vlivu mělo úmrtí Henry
George kterýž jak známo byl
kandidátem Jeííersonových demo
kratů kteří dle všeho po úmrtí

jeho ku staré lásce své se obrátili
a hlas svflj pro jedinkého zbývají-
cího kandidáta dem odevzdali

Zdá se tomu tak být i aspoň z to-

ho že syn H George kterýž po
smrti otce svého v čele lístku Jcí-

íersonových demokrata postaven
byl obdržel všeho všudy pouze as

15000 hlasů kdežto povodně od-

hadováno že pro otce jeho nejmé-

ně 80000 hlasů odevzdáno bude

Výsledek hlasovéní byl ten že pro
"kandidáta Tammany Van Wycka
odevzdáno 255181 pro kandidá-

ta strany občanské Lowea 148-51- 3

a pro kandidáta rep strany
Tracyho 101933 hlasů Sou-

druzi Van Wyckovi na lístku
zvoleni podobnou té-

měř většinou Do assembly zvo-

leno 79 rep 63 dem 2 kandidá-

ti občanští a 6 míst jest pochyb-

ných —V Ohio byl zápas též veli-

ce zajímavým neboť tu protivníci
strany rep soustředili veškery sí-

ly své na poražení Mark Hanny
kterýž jak známo v příštím zase-

dání snřmu státního o zvolení do

senátu spolkového ucházeti se mí-

ní Výsledek tuhého zápasu byl
ten že rep lístek státní zvolen

byl včtšinou téměř 27000 hlasů

do senátu zvoleno 17 rep a 19

dem do snčmovny 58 rep a 51

dem tak žc při společném hlaso-

vání rep 75 a dem 70 hlasů mít i

budou Čímž by ovšem zvolení

rep senátora zajištěno bylo — V

Pknnsvlvanii zvolen celý rep lí-

stek státní a sice zvolen rep po-

kladník včtšinou 120000 a rep
auditor většinou téměř 140000:—

V Marvlano voleni byli pouze čle-

nové státního sněmu a s výsled-

kem mohou býti též republikáné
úplně spokojeni Pokud zjištěno
zvoleno bylo do senátu 18 rep a

8 dem jedno pak místo je dosud

pochybným Co týče se sněmov-

ny zjištěno jest zvolení 47 řep a

42 dem Čímž většina při společ-

ném hlasování o senátora spolko

káné po celé zemi schvalovali re-

publikánskou administraci a vzhle-
dem ku ztrátám kteréž v každém

státu utrpěli zdá se že schvalo-

vání toto když k osudí volebnímu

se přijde tak velkým není Smý-

šlení v zájmu chicagské platformy
ukazuje zdravý zrůst po clé zemi
a možná že protivníci naši nyní

doznají že otázka stříbrařská do-

sud mrtvou není Pokus na zaji-

štění mezinárodního bimetallismu
setkal sc s úplným nezdarem a

jest nyní více než kdy jindy patr-

ným že lid Sp Států musí v otáz-

ce finanční přijímati zákon sámy

pro sebe Svobodná a neobme-zen- á

ražba stříbra v poměru 16:1

jest přítomně bližší svému usku-

tečnění než před rokem tomu by-

lo Vysoké clo ochranné na pod-

kladě zlatém neuspokojilo ony re-

publikány kteří v něm spásu ze-

mě očekávají Celkem vzatojsou
zprávy volební pro nás velice po-

vzbuzujícími Myslím že vyjá-dřuj- u

smýšlení demokratů populi-st- ů

i stříbr republikánů když řek-

nu že boj jejich bojován bude ny-

ní mnohem vážněji a to po tak

dlouho dokud zlatý monopol ne-

bude rozbit a dokud nynější trust

peněžní zvrácen nebude

Z Washingtonu

X Z Washingtonu oznamujo se
že nejspíše ještě tohoto týdne po-

depsána bude smlouva vypraco-
vaná v minulých dnech v konfe-

renci zástupců Sp Států Ruska
a Japonska vzhledem k zamezení

pytláckého lovu tuleňů v moři

Iíehringově Zástupci všech tří
mocí shodli se v tom že by lov

tuleňů na tak dlouho zastaven bý-

ti měl pokud by opětně se neroz-plcmeni- li

neboť jedině tak úplné-
mu vyhubení jejich zabrániti se
dá

Nejkratií cestou Jak aetbavltl neu

ralulokfch bolefltí jeiit uHvatl Olej Sv

Jakuba jeni všechny bolesti rírní a
v linku vy hojí 4' '


