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ní neutrality Spojených Států

Tatáž organisace Hiberfiáků svo-

lala ve Filadelfii schůzi zástupců

různých organisací irských v níž

se vyslovily sympathie s Boery

V v 4

Logan
" Ziíky a až ty při-

stanou do l í počet dobrovol-

níků 34000 mužů Vojsko' do-

brovolné jest zorganisováno v 2$

pluků z nichž každý měl čítati

1303 mužů ale málo jest jich úpl-

ných tak Že počet dobrovolníků

Nejlepší tvrdé a raěké uhlí
Dochitzf nrfs nyní lesklí1 suché a dobře prosáuS tvrdé uhlí a radi-

me ivým zákazníkům aby ublfm na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupnu — Prodáváme též véeho drubu ublí miké od (4 00 do
7 50 tuna

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason rísiírua: 1400 Farnmii

11 '

V provincii Cavite utkala se

hlídka v boji s Filipínci v němž

byli tři vojínové zabiti a 20 pora-
něno Hlavní sbory postoupily
dálo do provincie při čemž se

strhly boje na dvou místech Mezi

mrtvými povstalci nalezen byl též

vojenský sběh americký jménem
Johnson uprchlý od dělostřele-

ctva který měl na sobě uniformu

povstaleckého majora

Zákopy Filipincú byly dobyty
u Novalety kdež padl americký
sběh Johnson Když vojsko úto

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

X Legislatura státu Iowy bla
zahájena v pondělí a zorgaolsová-n- a

zvolením do úřadů republikán-

ských navr2enca Republikáné v

kaukusu se usnesli navrhnouti za

spolkového senátora Deara tímž

jest již jako zvolen

Z Washingtonu

X Tajemník Wilsoo Ožnámil

veřejnosti že všecky vlády evrop-

ské slíbily Setřiti slibu že přístavy

Čínské od mocností těch obsazené

ponechijí otevřené i pro obchod

americký Následkem toho bude

míti veškeré zboží americké širo-k- é

pole odbytu v celé říši čínské

nebo obchod ten se stále více

mnoíí jak statistika vykazuje

Před 10 léty obnášel náš veškerý

vývoz na pobřeží t ichomořském

26 milionu před 5 lety již 42 mil

a loni dostoupl na 73 milionů

X Ve schůzi kabinetní bylo

poslati na jaře vojsko na

Aljašku hlavně u Cape Nome bu-

de vojska třeba poněvadž se tam

s příštím jarem náhrne asi 30000
lidí a neoí tam ničeho co by se

nějaké vládě podobalo

X Výbor senátní pro volební zá-

ležitosti 'rozhodl oďporučiti sená-

tu aby neuznal senátora Quaye

za oprávněna k zasedání v senátu

Ze 7 členů schůzi přítomných byli

3 demokraté a 1 republikán pro
to aby Quay nebyl ku přijetí za

člena senátu odporučen

í President zaslal do Manily

Federace amerických zaměs-

tnanců železničních jde z klihu

Sestává z několika samostatných

jednot spojených jen za účelem

vzájemného si vypomáhání ale

nepracuje to tak že půjde zase

každá ta jednota svou cestou

V Lafayette Ind vyhořela
na 5 ledna půjčovna koní a v ní

zahynul John Lynch s 21 koňmi

V Newport News Va byl
od sroceného lidu vyveden z věze-

ní běloch Watt a zastřelen proto-
že se pokusil o znásilnění paní

Simpsonové
Nedaleko Hamilton O si

ulehlo 8 tuláků do kůlny v noci

však kůlna se vzňala a z ní se po-

dařilo uniknouti jen šesti Dva

uhořeli dva se těžce popálili dva

lehce a jen dva vyvázli bez po-

hromy
V Buffalo N J obdržel sa-

zeč na stroji Ed Wuensch soud-

ně přiřknutou náhradu $650 od

typografické unie za to že jej při-

pravila o práci poněvadž se ne-

chtěl státi členem té unie

Vrchní inženýr francouzské

avšak odmítly veškeré pověsti

jako by Irčané chystali nějaký

vpád do Kanady Podobné schů- -

ze byly odbývaný na mnona

místech

Páter McGlynn zemřel

V Newburgu nedaleko New

Yorku zemřel v neděli odpoledne

katolický kněz Edw McGlynn
rektor kostela sv Marie v New

Yorku Tento kněz se stal pro

slaveným tím že se zastával na

uky Henry Giorg j a hlásal opravy

společenské s kazatelny Bylo
mu to zakázáno od biskupa on

však neuposlechl a byl suspendo-

ván Ještě chtěl vzdorovati hi

erarchii avšak věřící stádo jej

opustilo a vida se opuštěným od

těch o jejichž blaho se nejvíce

zajímal vrátil se opět do církve

katolické Musel si zajeti do

Říma pro odpuštění svého provi
nění aby obdržel opět své místo

v kostele sv Marie v kterémžto

postavení setrval až do smrti Byl
62 roky stár a od 16 listopadu

byl upoután na lože

Výrok poroty v Braznell

Vyšetřování příčin neštěstí v

Braznellovu v Pennsylva-oi- i

bylo ukončeno 5 lednem Vý-

slechem svědků bylo dokázáno že

v dolu tom nebylo Šetřeno žád-

ných pravidel opatrnosti a lidé

jimž důl byl svěřen nemfli ani

potřebných vědomostí k tomu

Porota koronerova vynesla nález

že uznává důlního dozorce i dohlí-žitel- e

na atmosférický stav dolů za

vinné nedbalosti a neschopné k

vykonávání povinností jim ulože-

ných
'

Z FILIPÍN

ťlukovnici Hare a řiowse se

vrátili z vojenské výpravy z pro-

vincie So Ilocos do Viganu a při-

vedli sebou všecky Amerikány
kteří se už po delší cos nalézali v

zajetí Filipínců Gen Schwan a

Wheaton postupují každý s jed
ním sborem vojenským proti po
vtalcům v provincii Cavite

Odboru námořnímu bylo ozná

meno že válečný člun Albany

vztýčil hned 21 prosince prapor

americký na ostrově Sibutu s po
mocí domorodců Ostrov ten leží

blízko ostrova Borneo a neví se

ani náleží-l- i k Filipínám Sultán

z Jolo si však dělá právomoc nad

ostrovem Sibutu a obyvatelé jeho

proti obsazení jeho od Američanů

ničeho nenamítají

Generál Otis obdržel rozkaz z

Washingtonu aby do Transvaalu

co nejdříve vypravil kap Reich-minn- a

který byl ustanoven za vo-

jenského pozorovatele na straně
Boerů Generál Otis již vyhověl
rozkazu a vyslal Reichmanna do

Afriky
Z Magalangu v provincii Pam-pang- a

bylo do Klanily oznámeno

že se kapitán Conhauser zmocnil

se třemi setninami 25 pluku tvrze

Commanche na vrchu Arayet Po-

vstalci tam drželi v zajetí 5 ame-

rických vojáků jež strašně zoha-

vili než byli z tvrze vypuzeni tak

že tři z nich zemřeli a dva mají

naději na uzdravení Kapitán
Conhauser nechal celé to místo

po dobytí spálili
Do Manily byli přiveženi ze za

jetí osvobození američtí vojínové i

s poručíkem Gilmorem Ovobo

zení jejich bylo provedeno 18

prosince v horách od vojska vede-

ného plukovníkem Harém a How-se- m

Zajatci byli doprovázeni
četou povstalců která je konečně

opustila jsouc stíhána Američany
tak že zůstali v neznámé pusté

krajině obklopeni divochy jsouce

úplně beze zbraně Neměli ani

potuchy o tom že jsou jim osvo-

boditelé na blízku až je tito na-

lezli u horské bystřiny zaměstnané

hotovením prámů na nichž se

chtěli pustiti po proudu Bylo to

140 vybraných vojínů a důstojní-
ků kteří se hnali za zajatými až

je dostihli načež #elkým namá-

háním a při nedostatku potravy

plouli po téže borské bystřině po

prámech až dostihli Viganu Od

tud byli osvobození Američané do

praveni na lodi do Manily a 7
ledna předvedeni cen Otisovi ve

stavu velice zbědovaném '

jest aspoň o 1000 muzu menši

než bylo kongresem ustanoveno

Mimo to jest na Filipinech jeden

pluk jízdy dobrovolné Pravidel-

ného vojska je tam 17 pluků pě

choty dva pluky jízdy batailon

ženijní a 23 baterií dělostřelectva

Do jižní Afriky
Z New Orleansu vyploul zase

parník s 900 muly a mnoha potra-

vinami do Afriky Z Bostonu od

ploul parník Corinthia zjednaný
od vlády anglické aby v New

Orleansu naložil dalších 1500
mezků jež má do jižní Aíriky

do-véz-

Zuřivý vízeft

Onen pálený kostelník který
oblafnul o několik stovek občany
v naítíin sousedním městě Council

Blufř byl zatčen v Kansas City

5 leJna Jrnenuje se Joe Swartz

a v kapsách jeho bylo nalezeno asi

za 14000 drahokamů Když byl
zatčen rval se s policisty a na po-

licejní stanici s ním měli opět těž-

kou práci než jej přemohli a pro
hledíli Advokáti se jej ujali a

zadali Žádost o habeas corpus
nežli však mohla býti obsílka do-

ručena šeriíovi byl již Swartz na

vlaku dráhy Burlington Zástupce
podvodníka však telefonoval do

St Joseph kdež byl Swartz vzat

z vozu a dán do vězení než bude

rozhodnuto má li býti vydán do

Couucil Bluífs Podvedl občany
council-blufísk- é vypůjčením se ně-

kolika stovek na falešné drahoka-

my Dříve jim zastavil pravé a

vyplatil pak ale jim dal skleněné

v zástavu a prchl
MoJličI vrahy

Bláznivka americká nazvaná

Christian Science totiž křesťan
ská věda vyžaduje si stále více

j obětí V sousedním mřstě Council

BlufÍ3 se roznemohla 1 gletá Ethel
Yatesova která tu byla na návště

vě z Tábora v Iowě Byl k ní po
volán lékař ale jak přijela matka

dívky posedlá blázoivkou věrolé

kařskou' vyhnala lékaře a zavolá

la z Omahy modliče Jamese Mo

d lili se nad holkou až ji umodlili

k smrti nechtějíce zavolati lékaře
vzdor přání dívky samé a přátel
u nichž dlela návštěvou — Po
dobná zorává přišla též z New

Brigbton ve státu Pennsylvanii
Tam se roznemohly dítky rodiny

Marzolfovy na dyíterii a nemoudří

ti lidé se také nad nimi modlili na

místě aby povolali lékaře Když
orvní dítko zemřele šel koroner

prohlédnout! mrtvolu a nalezl tu

ještě druhé děcko v posledním ta

žením a třetí nemocné na tutéž
chorobu Když byl poslán lékař

do domu Martzolfových nechtěl

zblázněný vírou táta dávati ještě
ani léky dětem tak že druhé dítko

brzy na to zemřelo Tu teprvé
úřadové zakročili a dali rodinu

ošetřovati neboť t otec má dy- -

fterii

Banka zavřena

V Rahway ve státu New Jersey
musela Union County banVa uza

vřití dvéře následkem návalu

depositorů Banka ta se nalézala

v nejlepším stavu neb vyplatila

podílníkům 8 procent dividendy a

měla přebytek $25000 V sou-

sedním městě Perth Amboy však

okradl pokladník Valentine tamní

banku která udělala úpadek se

zlodějem tím pak byli spřízněni
dva úředníci banky rabwayské
což veškerou důvěru v banku tu
u lidu podrylo Vkladatelové za-

čali vybírati své vklady bankn je
tále vyplácela tak Že vydala asi

130000 ▼ jediném dnu ale vkla-

datelové přicházeli stále noví tak

ie řiditelstvo bylo donuceno ko-

nečně zavřití krám

Sympatkle Boery

Ve Washingtonu se sjeli nej-vyŠ- SÍ

úřadnfei irské lože Starých
Hiberfiáků a vydali provolání k

obecenstvu v němž žádají o pří-

spěvky pro Boery V provolání
tom praví že většina jejich člen-

stva si přeje podporovati Boery v

zápase za neodvislost a ž k tomu

účelu budou přijímati příspěvky
ode vlech občanů Spojených Stá-

tů Penězi takto sebranými bu-

dou podporovati Boery tak aby
to nebylo na závadu v zachovává

líce jeho nestrannost a horlivost u

provádění potřebných oprav na

Kubě '

Z Porto Rlka

V San Juanu se sešlo 5 ledna

asi 70 nejvetších plantážníků kte-

ří zvolili poselstvo jež má býti

vysláno do Washingtonu aby se

tu u vlády zasadilo o příznivé zá-

kony pro ostrov Také obchodní

komora san-juans- zvolila dele-

gaci do Washingtonu k níž se

připojí též zástupcové obou poli-

tických stran Obyvatelstvo Porto

Rika žádá svobodný obchod se

Spojenými Státy a půjčku $10-0000-

Generální guvernér
přibyl již do Washingtonu

5 ledna kdež se s ním bude pre-

sident raditi o zařízení tamnější

vlády

DROBNÉ ZRPÁVY

Na pařížské výstavě bude se

podíleti přes 7000 amerických vy-

stavovatelů Z New Yorku jich
bude 224 z Chicaga 11 2 nej větší

počet pak bude vystavovatelů vín

Japanský zákonodárce Ikugo
Ooka studuje ve Spoj Státech

různá zařízení a všímá prý si hlav-

ně našich trustů

V Chicagu zamítl výbor škol-

ní rady dějepisné čítánky použí-

vané v 7 a S třídě poněvadž se

v nich píše o Anglii co o zemi

mateřské Byly odporučeny jiné

čítanky které o této "mateřské''
zemi nečiní zmínky

„v Virginský zástupce Quarles

předložil resoluci v kongresu v

níž se vyslovují sympatie oběma

republikám boerským v boji proti
monarchii '

„

V Sioux Falls S D byla
zatčena redaktorka Louisa Strub-leov- á

pro rozšiřování nemravné

literatury poštou Dopustila se

prý toho zločinu svým měsíčníkem

Nautilus jejž zde vydává

V HartvilleWyo se vyskytl

jakýsi karbaník a desperado jmé
nem inas baunaers jenoz se

každý bál O novém roce byl na

lezen otráven morfinem á nikdo
neví kterak neboť ani u něj aniž

po celém městečku nemohl býti

žádný morfin vypátrán
Mezi obyvatelstvem filipín-

ským na některých místech vy-

pukla jakási nákaza která rychle
lid hubí Také mezi čínskými

dělníky na dráze manŽurské panu-

je veliká úmrtnost podobná moru

V San Francisku byl oběšen

5 ledna Číňan Go See pro za-

vraždění svého krajana Před

smrtí se dal pokřtíti na katolíka

pro kteroužto víru byl získán od

jiného vraha k smrti odsouzeného

Do Neoska Fall Kan mě-

stečka asi o 700 obyvatelích při-

jelo v noci 6 cizích chlapů na ko-

ních a oloupíce obchod Bishopův
o $1000 v penězích a něco zboží

odjeli bez zdržování Obyvatelé

byli sice ze spaní vyburcováni ale

nikdo se neodvážil ozbrojeným

lupičům vzdorovati

American Steel & Wire Co

přidala svým dělníkům od nového

roku 10 procent na mzdě avšak

2% procenta jim bude strhovat

pro invalidní íond z nějž budou

podporováni dělníci nemocni nebo

práce neschopní

Asi 8 mil od Rockwoodu na

Tennessee Central dráze překláda-
li 4 dělníci dyaamitkterý vybuchl
Jeden z dělníků těch byl na místě

usmrcen a tři bibem dvou hodin

zemřeli

Z new-yorsk- é spolkové po

kladny bylo opět 5 ledna vzato

za 14250000 zlata pro vývoz ze

země Z toho má býti doveženo
za #500000 zlata do Argentiny a

zbytek do Anglie
V K I - rr ii A!n% fliinnla

I Steel Co se (valila Železná pec na
I tři dělníky a rozmačkala je na kali

čilo na zákopy byl ještě viděn

kterak co plukovník udílí rozkazy

při čemž byl zastřelen
Dle poslední zprávy gen Otise

nalézá se dosud v zajetí filipín-

ském 14 amerických vojínů a ob-

čanů
Z Manily bylo oznámeno Že se

tam vyskytla bubonická nákaza na

třech domorodcíeh

Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY

Z Nicaraguy byl vypovězen v

listopadu katolický biskup s ně-

kolika kněžími peněvaí se ne-

chtěli podrobiti novému zákonu

přijatému kongresem a presiden-

tem Zelayou řádně schválenému

Již mají vyhnanství dosti a rádi

by se vrátili avšak president jim
chce povoliti návrat jen za tou

podmínkou když se zaváží záko-

nu býti poslušni

Colotnbická republika odstraSu

je monopoly Výsada monopolu

cigaretového dopadne 31 března
a sirkového 1 května a nebudou

již obnovný Anglický syndikát
nabízel vládě 900000 lb šterlinků

za dráhu sabenskou ale vláda ta-

ké nabídku zamítla

' „Vláda venezuelská uložila nové

clo 3 centy na kilo mouky a rýže
a 1? centů na kilo másla Clo ono

se započalo vybírati již od 6

ledna

Z Guatemaly se opět osaameje

potlačení revoluce která prý vy

pukla v městě Tecama u hranic

rrexických

Ubčané francouzšti boismane a

Caravelli měli od republiky San

Domingo obdržeti náhradu 280- -

000 franků — asi $60000 — již
však vláda tamní zaplatili nemoh
la následkem čehož vyhrožovala
vláda francouzská vysláním váleč

ných lodí do přístavu San Dom- -

inga aby náhradu tu třeba i nási-

lím vymáhaly Bohatí občané San

Dominga však sebrali obnos ten

mezi sebou a tim bude mozna za

pletka s Francií odvrácena

Z KUBY

Do Havany přibyl seňor Vili -

alow který byl ustanoven tajem-
níkem veřejných prací aby pře
vzal úřad svůj: Měl delší poradu
s cen woodem Který mu aai na

vedení aby se nejprvé postaral o

opravu mostů po celém ostrově a

cesty aby hleděl v pořádek uvésti
V každé provincii bude k těmto

pracím zjednáno mnoholidí Také
o zprávou vodu ma bytí vsuae po-

staráno za kterýmž účelem budou

kopány a vrtány studně kteréíto

prá? budou vykonávány pod do

zorem plukovníka uiacka Který
si přibere k tomu schopné důstoj-

níky od sboru ženijního
Na propouštění osob bez příčí- -

w t SI i #1 # 1

ny uvezoenyen se staie naiena oa

gen Wooda a až všecka vězení

budou dle možnosti vyprázdněna
bude se i na jejich zdravotní

úpravě pracovati Nynější sousta-

va soudní jest však dle výroku

jednoho bohatého Kubánce tou

nejbídnčjŠf a je příčinou proč se

kapitalisté obávají vložiti kapitál
do podniků na ostrově Téměř

každý zločin tu mohl býti spá-

chán beztrestně pakli jen zločinec

měl dostatečné bohatství k pod-

plácení soudů Soustava ta po-

vstala z toho že soudcové měli

plat dle práce a může býti změně-něn- a

jen ustanovením určitého

platu soudcům Takovou radikál-

ní reformu však nechce generál
Wood provésti a ponechává ji
nové vládě

Na počest gen Maso byl dáván

v neděli veliký banket v divadle

Tacon jehož se účastnili náčelní-

ci všech politických stran jakož i

generálové Wood Ludllow a

Chaííee Bylo to poprvé od ob-

sazení Kuby americkým vojskeir
že se tak různí živlové sešli a

všichni projevili svůj souhlas a

prací gen Wooda na Kubě cbvá- -

Pařížsko-lyonsk- é dráhy objednal v

Pittsburgu 500 ocelových vozů

pro tuto dráhu

Nedaleko Little FallsMinn

vyhořelo v noci na 6 ledna stave

ní farmáře Merricka a v něm čtyři
děti v stáří od 7 do 15 let uhořely

V San Quentinu Cal měl

býti oběšen Mexikán Molina pro
vraždu ale na zakročení vlády
mexické byla jeho poprava odro

čena aby se vyšetřilo zdaž se mu

dostalo nestranného soudu

Na dráze Wisconsin Central

se propadlo 16 železničních vozů

naložených množstvím zboží skrze

most a trosky se vziialy Čímž způ
sobena škoda asi za $100000

Z vězení v Dexter Mo u- -

prchli dva vrahové k smrti odsou
zení

Ve státu Kentucky v pověst
ném Clay okresu zase byla řež

Před smírčím soudcem bylo zapo
čato vyšetřování vraždy kde jeden
Jackson zastřelil jiného při čemž

se dali svědci do střelby až dva

zůstali na místě mrtví a 4 těžce

ranění Tak bylo po soudu a 4
ze rváčů byli přivedeni do vězení

v Manchestru Ky

V Milwaukee se sešli v kon

venci zástupcové stavebních řeme-

sel ze všech větších měst Spoj
Států Zastoupeno je tu 16 ře-

mesel na stavbách pracujících

Záchvaty trvale vyléčeny Zicbva'y a
imisi po Jednodenním uiívánl Dr

Rllne n Grwftt Nerve UbHtorer Zallete el pro
$2 00 láhev na tkouAku OIdriite JI idarma
Ur U Kline Lid KU Arch St l'hlldlphla
Pa HlUDTSitf

a vice stAléhn v)t£2ku urn-fujem- e

knilému kdo li te-

rénně1 Jednatelství nailnh
loveckých

přírodních a nihoftentLýrh
obrazi Nemřjle iiáni oba
vj snad pfvd ztrátou

O fc 9 řMLHEKMANN
P2 Ht faul Minnesota

OMAHA LOAN BUIlDINQ
na Meiteath bl tenvtá ullilu Han-co-

1'arkui na kleremá Jeat ochotna vysta
vět! pfíhytek pro někoho do by cb'él lot
koup ti na míslíni aplátkv Hlaste ae u: O M

Nattinger Becy Bee bldg 8tf

ÍXH a Žižka
Kriané dra litorrafované ob-a- zj

tfed&tavající České velikány Husa t
Zixku hodící se pro apoJtoré a veřejní
místnosti jakot i pro rodiny máme

nya as skladě Prodáváme je oba po
1100 aneb ca prémii k Pak Západu sa

oplatě 40c Pokrtk IMd
ne

onoHoliofcoJiolaoVioHolaolioUoUoii

Čechovi a jejich zlpas
o samospráva

Kíkladera Pok Zip vydána byla v

brožurce přednáška pod vie ureáeafm
názvem kterou připrTÍI p L 3 Pal-d- a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny r New Yorku a npravil pak pro m5-aíčn-

Midland Monthly Tentoceskl

překlad pfedf liky tvoří brožfirkn 40

stráoek obsahujtcí vyobrazeni Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko

menskéhoa Josefa Jungmana Cena

ponze 10ctfeba v kolkách Dva selit)
mřsířnlkn Midland Monthly rbsahu-iíc- l

tatéi předaáákn v anfíicoí aa

5ctt rkrk láradN

tulí
ofcofcofcokofcofcofcofcofcofcofcofeoa

telerafickv rozkaz ku provádění

přímých opatření naproti morové

nákize na Filipinech Zvláště lodi

do Spoj Států plující mají býti

podrobeny přísnému zdravotnímu

dozoru

X Senátní výbor započal v so

botu s vyšetřováním záležitosti

senátora Člarka z Montany je-- li

vinnen úplatnosti a oprávněn k

zasedání v senátu
X Výbor zabývající se záležito-

stí mormonského zástupce Robert-s- e

skončil svůj výslech svědků

v sobotu ale neučinil žádné roz-

hodnutí odročiv se do středy

Z kongreso
Ve spolkovém senátu přišla v

pondělí na debatu reiolnce sená-

tora Pettigrewa ohledně záležitostí

na Filipinech Sen Lodge na-

vrhnul podobnou resoluci jiného
znění která byla i od Pettigrewa
chválena co náhradní za jeho V

delší ře{i pak útočil Pettigrew na

vládu ie vyvolala boj na Filipi-

nech zbytečně započetím války na-

proti dřívějším spojencům Sen

Lodge však v další řečí popíral že

by byli Filipioci spojenci vojika
a tvrdil že tam nebylo žádné vlá-

dy vyjma samozvaného diktátor-tv- í

Aguinaldova Resoluce byla

pak přijata bez námitek

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Nový cukrovar

American Beet Sugar Company

uzavřela smlouvu se společností

dráhy Santa Fé ie postaví v údo-

lí řeky Arkansas u Rocky Fordu

Col továrnu na výrobu cukru ze

řepy Továrna ta bude ohromných
rozměrů jejíž obchodní kapitál
bude obnášeti % 1500000 a bude
moci vyrobili 18000 tun cukru v

roce Pozemky v okolí tom jsou
zavodňované a s farmáři byly uza-

vřeny smlouvy na osázení 80000
akrů půdy cukrovkou

Americké železnice

časopis Railway Age uvádí ve

Aýročaí zprávě že uplynulý rok

byl nejlepším co se týče železnic

Každoročně udělalo několik spo-

lečností železničních úpadek letos

vlak jen jediná Roku 1893 ohlá-

silo 74 společností železničních
dráhami v délce skoro

30000 mil kdežto jediná lofiská

bankrotovaná dráha KaasasCity

Pittiburg A Gulí má 1019 mil dél-

ky V uplynulých 6 letech byly

pro dluhy prodány 373 dráhy n

ještě několik bylo uchráněno od

nuceného prodeje tím že podílníci

dluhy f vlastních kapes zaplatili

Vojsko M Flllpíiecfc

Dle zprávy tajemníka vojenství
má nyní eenerál Otis na Fuipl
ech 31000 muž A pravidelného

vojska a ifso dobrovolníků Je
llě jsoo na cestě parníky Grnnt n


