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5řdJi m vjtrbarat
Výstfdrk volby v jednotlivých

státech kde n4fodnl otázky poměr
ně doti rozholo valy zJména vý-

sledek v Ohio nemá mfti docela

ládníbo prý vlivu na práce finanč-

ního výboru pánu demokratu jíl
ve Wanhingtoně pracují aby poří-

dily rotné "opravy" v celním záko-

ně Tak aspoft vyslovit se předse-
da tohoto výboru Wilson ďne 10

t m Jiní čelní demokraté opět
za to mají že ti tu-- jsou pro
ochranné clo na určité předměty
jež výbor vtěsnal mezi ony clu ne-

podléhající budou míti příležitost
se ozvati a také asi ozvou se v kau-kus- u

jenž nejspíše bude za účelem

tím svolán
Jak Jini soudí

Havajská záležitost byla v těch-

to dnech předmětem rozhovoru ve

Wasbíngtoně i jinde a okolnost že

tajemník státní navrhuje aby krá-

lovna Liliuokalani opět dosazena

byla na trftn jakož i stížnosti na

bývalého vyslance amerického Ste-vens- e

vzbudily ovšem jen podiv ve

všech kruzích Zpráva dostala se

do veřejnosti nežli úředně podaná

byla a tak dotýčný odbor vládni
octl se v nemilých rozpacích Ně-

kteří vynikající politikové schva-

lují návrh tajemníkův považujíce
jej zároveň za přání presidentovo
kdežto jiní rozhodně upírají naši
vládě právo aby královně v Hono-

lulu po všem tom co s stalo na

trůn pomáhala Prozatímní vláda
vede si na Havaji prý dobře a má

veškerou moc v rukou nějaké no-

vé roztržky a po případe krveproli-t- í

prý netřeba Tak udí naši

politikové kdežto Němci a Angli
čané se asi smějou jak to s tím

protektorátem a zabráním Hivaje
Spojenými Státy dopadá

Poštovní statÍMtlka
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Z Oklahomy

1 vrl l1f la tví
stalo b-- ly vyalancem ameri- - oiik íavouu pajcuo "umenom-
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Mnotí přáli by ni již aby Okla- -
S jednoduie nezodpovídány a PenIt teď nemohouce doaUU je
(Hnlae vyalance Stevennonatlm i1°jí na 7500- - Uřadníci jou
Viv}jiím ee jeví že ihned pro--

žovfcuí Pro Vládni

noa vládu uial ve imyalu
v Madinonu neměl žádný

přeá dovi výkonné žanopia jiný ku avé bezohledné eluž-- h

Královna Dodala roti takébí miroo "Timea" a chtíl ukráti

horaa táhy atala ae státem Vzhle-

dem na to delegát Flynn v kongre-
su předložil návrh v tom smyslu
aviak pro'i tomu návrhu se namítá
a jedné strany že pojímá celé

{'Sdobnému jednání vlády pro pěníte a kapea poplatníkft aby tt

o nimi ifKJbepecil liatu tomu život k dalií Indiánské území do nového státu

Bepé hžbS poplatníci ve aUtu
ylo ve Waabingtoně jednali

což ale druhá strana hájí Flynn

praví že Oklaboma se svými 300- -míli vládnímu kruhu pleticbiřĎ

obn4íl dovol 47A004i ("tna
tboll tlii přiléhajícího obn44la

t24Mll a cl prostého
iJ4ls71 V devíti dn#cb 30

z4íl konč ících mísících mil vývoz
cenu I4JS3JI072 oproti I43Í-DftW- t

v té samé době roku min-
ulho Dom4clho iW)lí bylo v mi
sici z4ř( vyvelenota $70014413
oproti $60031408 roku 1991

Chrnoý vývoz zbolí za devé ml-sfc- ft

b r obn4šel $549040111 pro-
ti $S533fl020 Polních pl(xlin
bylo v září vyvrženo ta $49339
130 a sem doveleno ta $1968308
Vývoz zlata v prvních 9 měsících
tohoto roku páčil se na $76278514
a doveženo za $03900932 stříbra
pak bylo importováno za $33419-71- 4

a exportsváuo $15000254
O přistěhovalectví pak udáví po-

kladniční odbor následující: y„
měsíci září přibylo do Spojených
Státu 34519 a během prvních 9

měsíců běžícího roku 430517 cu

Z přistěhovalců kteří
sem v zří přibyli bylo 7621 s

Německa 3078 z Itakousko-Uber-sk- a

3927 z Huška 4053 ze Švéd-

ska a Norvéžska a 11187 t Anglie
a Irska

11 listopad

Chicagští anarchisté vzpoměli
soudruhQ svých odpravených a od-

bývali smuteční slavnosti nejen na
hřbitově Waldheim ale i v rftz-nýc- h

síních Čeští anarchisté
shromáždili se v síni Plzeňského
Sokola Na hřbitově byli přítom-
ni Samuel Fielden Michael Schwab
a Oscar Neebe guvernérem Alt-gelde-m

omilostnění vůdcové anar-

chistu Smuteční alavnost započa-
la písní kterouž Parsons před
smrtí si pěl: "Anníe Laurie"
načež promluvil Schwab jenž líčil

poslední okamžiky soudruhu svých
a pobyt s nimi ve vězení Pak od

poručoval dělnictvu aby veškeré

otázky a spory s kapitálem světil
rozhodnutí soudu smírčích Také
Fielden mluvil děkuje zvláště gu
vernérovi i odporučuje mír jenž
všechny rányhojí

Srážka lodi

Dne 11 listopadu narazila loď
Arthur Orr na loď Thomas Smiih
na jezeře Michigan za panující
mlhy a loď Smith záhy se ponořila
Mužstvo bylo zachráněno Loď
náležela společnosti Latham &

Smith ze Sturgeon liay a nalézala
se na cestě do Menominee Mich

pro dříví Srážka udála se mezi
Hacinem a Milwaukee

Žádali o promiuutl

Jakmile došla zpráva do Wash-

ingtonu o střelbě na parník Losu
Kica se strany posádky Honduras-sk- é

dal sekretář (Iresbam nnřízenf
našemu vyslanci aby proti náilí
tomu protestovsl a žádal sadosiuči-něn- í

Vláda onduraitká omlouvá
se že důstojníci její jednali proti
rotkazAm a lituje velicu události
té Vláda naše prý se s omluvou
tou spokojí
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povinnosti občanské znali a plnili
aufteam kolombijtkélády ctěna byla lidu ve stínu

_ mi a
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Blountovi sám velící Livftm evj „ hliňň n1„ftnifm ft

zasluhuje aby byla připuštěna me-

zi státy liylo by to zajisté jen

nespravedlivo k lidu v území aby
se jeho přání co nejdříve

h Skerrett y Ilonoluln do-'yxf- _ n ju ji j
'Ano Stevens slíbilprý révo- -' fond ye {(h mu„e! gtiIs
'F6m jeíté nežli k převratu

1

„řfllltz (R"xnr mnn„f VÉllta„
Popudíte k národu

ipomoo svou Tvrzení že' t„u „ nU
I

"

Neprovedena byla lidem není tnuntn nAaíríuvini: ti ' Členové obou sněmoven kongre
Mm alébrž tolik jest prý ji- - 30 000 ftkcií b lo Billli4no a hoiové
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(ff Jioa též ílibovi VMn
Vj Americanft Jlount vyda polecnosti pouliční dráhy fžní

18
°au "vftÍ ?ora1°i:ť trany oznámil že v lednové schfizi

l(„) nijaké revoluci ničeho
(Jlkoionařa budfl Mvren0 aby Bpo
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i svých 1000J1 UlrObllUim TIBU C UIW
edinfi i tím dorozuměním

peněz a kromě toho

výstavních akcií
říjené Státy Havaj přijmou
f oohranu Tajemník Gre smrt mayorem

se letos vyk&zati nijakými pokmy
a novinkami v poštovniutví jakž
za Waiemakera bývalo a proto
statistik ! letošní vypadá tak sucho-

párně 'Dle zprávy Johna lira-wley- e

auditora poštovního odporu

I 'hledem na vfie to udané

í'inym Komisarem uiouniem
ho náhledu aby záležitost

au populiste vydali minule pronia-Sení-
k

národu v příčině stříbrné

otáky Prohlášení napřed vyčítá

všechny dluhy zemí na světě vše-

chno zlato a stříbro v zemích těch

mnoho li kov (i těch spotřebují
a řemesla a dovozuje že

schovávání zlata u lidu sposobilo
že hodnota Jeho zvýšila se o 40 až

50 ze sta Mimo to praví doslov-

ně: "Odvolání článku o koupi
stříbra v Shermanovu zákonu ničí

stříbro jako peníze ku splácení pa-

píru snižujíc stříbrné peníre za

úvérečné které musí býli vypláce-

ny zlatem jímž jedině se udržuj) v

oběhu V oběhu se nalézajících
$1100000000 papírových a stříbr-

ných peněz musí se zakládati na
méně nežli 100 mil dol zlata v

záloze jsoucího ve spolkové poklad-

ně Jediná příčina znehodnocení

stříbra byla ta aby se zvýšila
hodnota zlata a dluhopisu Dále

se navrhuje aby se vydalo dluhopi- -

jest ve Spojených Siáteeh 2387

V Chicagu již mayora mají Ve

schůzi městské rady demokraté
konečné povolili a za prozatímnétro
mayora jmenován jest George 13

Swiít Scbuzi v kteréž o mayoro- -

[t jež ze senátu k náležité- -

oumání vzaU jest nebyla poštovních úřalft které doručují
veškeré zásilky bezplatně aneb o

linrucena aby více se o ní
115 více než jich bylo roku minuV tak aby nespravedlivým

vi jednalo byla prftběbu nanej-- e

nředeélo a v'áda krá- - í8 klidného a svorná a že demo- - lého Listonošli jest 59577 jichž
služné obnáší úhrnem 110241255

Náhrady za dopravu pošty obdrže
fiako jediné oprávněna se kraté hlasovali pro awifta má ní

vyslance Steven-- ' pochyby avé zvláštní příčiny
V iak vidno odsouzeno a Privl ae že Swift se zavázal že ly dráhy 129052200 aneb o 8l-39- 4

více nežli roku minulého

Výlohy pozemní poštovní služby
klíčena 1ak pohlížel na neučiní žádné změny v Mavnlch

Pní knmtiif Hionnt úřadech a dále že bude říditi měst- -
J ' obnášely 15507207 a zaoceánské

11053785Itll několika dolarům 'jako dosud byly vedeny Dále
uvolil 6 Swift že nebude aa umam tounty Afrricultural t a& na prodej ku sesílenf zálohy zla Výkaz výroza a přívozu

Správa statistické úřadovny
Ul Society v Iowa City zovatl o nové rozdělení města až no la v nokladně Národoí banky

k bankovnictví asoud aby avrátil prodej mimořádné volbě použijí dluhopisy vládní ve Washingtoné uveřejnila
jmu
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