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Íuje roxioč't pro nalíhavé

lky — Ve trťIti pokrajováno
V jednání o roipořtu a byl přijat—

(9 itvrtek přodíolila meníina ko--

Če finaofní správa svou odporu
IcI přijeti navríoní celní předlo-- y

1'řediieda tile komUp Wil-o- u

otnámil íe hned po zaHednutí

ngrvu po novém roca bude iá--

ti o pfednevzftlf debalv celní

Ipolcdne Ke snímovna odročila

přen nový
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átu jednáno
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Vivrhu ívém dříve podáním aby
jtoleno bylo C300000 k úlevé
Tiv Ve středu odkázáno bylo

iBtví premdenta ohledné Hava- -

loraiHi pro zahraničně zá ežito- -

když byl dříve Hen Iloar otře
moval jednání presidenta u

to V týž den uchválen roz-- í
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TýUfa imt
Cím dál vlc a zřijmíjí tikuuj- -

le výstava zimní v Sau Francia
cu bude v mnohém zajímavou
důležitou Dne 21 t m it výpo
mocný výbor léle zorganisoval
zvoliv si za předxdu Jamno D

rhtlana Frederick Maye gi ne

rálnf komisař pro řpanf ly tam při
byl líude tam zatávatt místo

zpravodaje pro pařížský "Figaro"
Chicagskou 'Tribunu" a jiné časo

pisy Julian Sontag tajemník
"Trans Mississippi Congressu" pí
Se že tento kongres zahájen bude

prý dne 13 února a očekává se naft

1000 delegáta s rodinami Pluko
vník William Lehafter jmenován

byl náčedníkem výstavní gardy a

nalézá se již na svém stanovišti
Ve spojení a organisací a vydržo
váním této gardy zřídí plukovník
na výstaviSti též tábor pro spolko
vé vojsko

Orel okrad dítě

u zvláštním případu sueiuie se
a

zc Šelma Ala ze dne 22 t m

Toho dne naSli totiž honci nedále

ko odtud na vysokém úskalí mrtvo
lu as 3letého černošského dítka
mezi kostmi z rozmanitých zvířat
Maso z tělíčka bylo ponsjvícu ozo

bané Dle zbylkA SatečkA bylo

poznáno komu náleží StarSí jeho
bratříček vypravoval že přiletěl
veliký pták a odnesl je když nebyli
rodičové na blízku zanechavSe obě

děti pohromadě bez ochrany
Hrot se obrátil

Z Pittsburgu Pa oznamuje se

že vynikající právník W S An- -

derBon % Younstown O jenž v zná

mých Ilomesteadských procesech
w v v a - m

pro vzpouru a vrazuu jacka un
forda zastupoval podal nyní proti

Carnegieově společnosti celou řadu

žalob o náhradu za Škody □Učinil
itak jménem větSího počtu dělníka

kteří Jc'í k torau najmuli Výbor
dělníka který s advokátem vyjed
nával tvrdí že jest společnost zod-

povědná za Škodu kterou dělníci

na svém zdraví utrpěli když bě-

hem stávky v liomesteadu v

dílnách oťávené nápo-poj- u

požívali Každá jednotlivá
Žaloba zní na $10000 náhrady

TI velel darebové

V Indianopolis Ind po 43 dntt

vySctřovala velká porota krádeže

národní banky tamtéž kde bylo

zpronevěřeno na milion dolarň a

konečné vynesla rozhodnutí aby

předseda banky T P Ilaughey

jeho syn bývalý kongresníkPierce
řiditel banky a 4 jiní velcí pánové
byli dáni v obžalobu pro zlodřjství
spáchané Všichni jsou pod

áru-ka-

aby se dostavili k soudu 15

ledna Předseda T P Ilaughey

jest největSí zloděj ze vScch neb

provozoval tlodějslví mnoho Ut

padělal správy vlastnoručně a

bankovním nic nepověděl o

stavu závodu Proti předsedovi

jest 163 dokhaných zlodějských

la ctř' hbvifiífií nt lUnr n4-řodf-
tí

btuky v Viri' r nfi klr4
iivřft U r-- krn li j#jí
SV M Tylrř iMtílf
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Na litnkfi v íř'nbři# M

vnikl dn ih t m Inpié a ni
bank Fařmr an i Tra l#r Po-

kladník Diřtn I byl ttfn ím a t
h namířiv ntt rsvdv-- ř aby vydal

v4kré pníie j# mi na hoj
Covostí l''kl t Ifdk t M t lU spt-n- á

iyllnkt srboval y n a

ni kolmou 4 rlriA loil t k it
dvtřlm n niíhl byl piplaíný

ivctiek: Dtl ihnel znarnn( a it
thvllí kdyl jil hpič vylft ban-

ky maje nakradené ypult po kap-- 4

b jt dopaden a uvíinJn Pra-

li le jmi-nuj- e § Smifh odkud

p?íj l a ro je zač neřekl

Ji) rae krrsk

l'tav Armourfiv na 31 ulici a
Arriiour ave v Chicagu míl býti
zničen nřjtkým krenkem jenž vy-

hrožoval le výhod telý ten dAm

dynamitem do povětří Tentýž
krenk vyhrožoval říditeli ústavu
dr (iunsaloví a Arrnourovi zakla-

dateli ústavu Jo je oba musí usmr-

tili Krenk len býval v útavfi
zaměstnán jest z jistých dAvodA

propnStřn a teď posýlá jen výhrAž-n- é

listy aby zastrašil řiditele ústa-

vu Minule si i na řiditele dosláp
a požádal jej aby přiměl Armoura
k tomu aby rnu poslal jistý obnos

peněžní
Úroda bavlny

Dle zprávy obchodní jednatelny
Pradstreeta v New Yorku o stavu
letošní sklizně z J' ze sta sad A ba-

vlněných Pohoda ku sbírání ba-

vlny byla dobrá Jakost bavlny
není tak pěkná v celku jako jindy
bývá IJavlna ho rychleji vozí le-

tos do trhu nežli jindy neb rolníci

potřebují více paněz a banky na
bavlnu tlepaičují Celková skli-

zeň obnáší letos na 0000000
žokft

Kapitán ohořel

Z Vicksburgu Miss oznamuje
se děsná smrt bývalého kapitána J
I) rinneye Nepochopitelným
spasobem vznikl v domě jeho nale-zavSí- m

se několik mil od naznače-

ného města požár a dříve než slu-

žebníci plameny mohli utlumiti
nalézala se celá budova v jediném
plameni Oheň povstal v noci po
desáté hodině kdv kanitán liž na¥19lůžku se nalézal Probudil ho te- -

prvó když východy plamenem byly
zataraseny Uhořel Zpráva o ne-Štěs- tí

přinesena druhý den dne
23 prosince černochem jenž octl se
za mříží jelikož padá naň podezře
ní že oheň založil Sloužil za

občanské války a vyznamenal se v

četných bitvách

Clitl mu ukrást dceru

V Albine Kan objeveno bylo
dne SI t m spiknuli jež neslo prý
se k tomu aby presidentova dceru-Sk- a

Huth byla ukradena Povídá
se že tři muži a dvě ženy spikli se

na to v očekávání vysokého výplat-
ného Policie připadla na to nále
zem několika dopisA jednoho ze spi- -

klercO z lopeky Na 10 ledna
bylo to nastraženo Pavodce zámě
ru toho jo krenk jenž odjel prý jil
napřed do Washingtonu

Ještě jedna loďde Honolulu

Ze San Francisca Cal došla zo

dno 24 t m zpráva že válečný
parník Mohiean bude poslán do
íonolulu na Havaj Na Maro's
slandu veliké konány za tím áčo- -

cm přípravy Australta odjela
tamtéž již 23 t m a jak se zdá ne-

stačila na odvežení všech těch "po- -

kynů 'a rad jež vyslanci Willisovi

poslány jsou
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tř S lnf f [tkl a o hirnl
h'- - lin f nrifíf ti mm to

ř#řlfi4 k4r řolf Uk při- -

vyiťtipili nan nijací ntina-m- i

rnulí po uii oí brojení líyli ai
tři a ti vl-l- i nirojve JoiK Ímri a topí-- (

S

aby ihned netonpiIi Nejprvé
míli namířeno na poíťi lnt m

jim jdsři! liplně 1'oiUivní úřed-

ník přesilf ovíem vzdorovat! na
dlouho nemohl Ltipiři si brali kde
co bylo a pak obrátili pozornost
svou cestujícím Násilí žádného
víak nepoužili Sebrali od nich no
mohli načel dali se na ťilék Hýla
ihned zorganisována tlupa občana

jil j pronásledovati
řoad ('oog-hllnf-

ir

V Chicaga pokračuje se v soudu

Conghlinové denně Zajímavé svě-

dectví podal dr CbarU l'erkíni

jenž vykonal na mrtvole Croninové
v6 doby lékařskou prohlídku Nej-hor- ií

při tom je že ao nemohl lékař

přímo vyjádřit byla-l- i amrt zavi-

něna onou ránou za uchem nebo ne
a byla-l- i dle jeho mínění rána zp&

obenapřed smrtí Croninovou nebo
až po smrti Tato okolnosť je pro
obhájce Cocgblinova velice výhod
nou a hledí jí co možná nejvíce vy
užitkovat INcjvětsí eensaci způso
bilo když výporaocný státní ná- -

vladní Uottum vyvolal zvučným
hlasem svědkyni Andrew Foyovou
JednoduSe oděná žena vstoupila do
zasedací síně ale obhájci Conghlino- -

vi proti jejímu svědectví podali
dři razný protest a žádali aby byli
porotcové odvedeni do jiného poko
je aby neslyfieli jejich námitky
Jakmile byli porotci pryč počal
obhájce Wing dokazovat proč ne-

má biti Foyová připuStěna ko svě
dectví Uvedl tytéž důvody o

nichž jsme se již jednou na tomto
místň zmínili Soudce vfiak nechtěl
celou jeho řeč poslouchal a pravil
že hned o tom rozhodne zdali má

býti Foyová připuStěna k svěde-

ctví neb ne Soudce rozhodl žu

ano a Foyová svědčila jak Congh- -

lin a druzí spiklcnci v domě leiich
o zavraždění dr Cronina so umlou-val- í

Její svědectví až dosud jest
nejdaitžitéjsí Paní Foyová zná
Couhlinaas devět rokfl Patricka
0'Sullivana Martina Jlurka Patri
cka Cooneye McKennu a policistu
0'Connora zcsla vesměs delší čas
lito přicházeli do jejího domu č
01 Locust ul kdež odbývali tajné
porady Nejprvó počal na porady
tyto chodili Coughliu a sice na po-

čátku března Odstranil se s její
mužem do Přední světnice kdež
dlouho spolu rozmlouvali Coughlin
předčítal Foyovi nějaké psaní a

něhož zaslechla paní Foyová násle-

dující slova: "Odstraftto jej za ka- -

'don cenu vsak učiňte tak na svou
vlastní pěst aby vSo zůstalo v taj-

nosti" Coughlin přicházel jeSté
častěji do domu mezi 4 a 20 květ-
nem Kozmluvy mezi ním a Foy-e-

nebyly víco před manželkou

tajeny "VSe jde dobře" říkával

Coughlin jakmile do dveří veíel

"Žádný ani nio netuSí Dnes jsem
byl ias v Lake View tam nemá

iokl-fln- nt linjnauw hul ku
kom i ř'-k- n ikfikl

DAOBfffi ZPftáVT

pololm zákUI Vřlikým krajanrrit
naiim dr Antonírn Ilvořákim
Jeho ryze arn#riik& nymfonie "E
mott" Iavil v t:amie Mjiio IfaII
v Nevr Vorkn pravé triumfy ve
Skerá kritika uklání n před ukla

ditelem Cechem "New York

Tribune" přínáSl o prvím provo
zování nymfonie dne 15 10 t
m velice pochvalný úiiid'k Iivoto-p- í

rnintra atl Také 4Staat4 'M-tung- "

obdivem nenkrbí a "Herald"
píio mezi jiným : "1'rovedi ní ma-

jestátní nymfoiiie Dvořákovy v

pátek a v nobotu jet v pravdo
historickou udaloNlf Vliv takové

ukladby pnané za takových okol no-t- í

a prodchnuto takým duchem
lze otva ocenili Toto zahájení
nového období v americké hudbě

jent výsledkem prací pí J I hur-bérov-
é

zakladatelky americké ná
rodní koimervatoře Vzdor víem

překážkám a vzdor vžemu kritikář-Htv- f

a netcčnoMtí tato energická a
vzdčlaná žena americká pracovala
k cíli kteiýž hí byla vytknula:
založení národní Školy hudební
Konečné blížíme e k tomu cíli
neboť nejpřednéjií z žijících skla-

datelů ukázal americkým hudební-k8-

vzor"

Unikli NtraSné smrti

O 5 hodinč odpoledne dne 21 t
m vznikl oheň v dftlu Chicago &

Minonh Coal it Mining Co a 300

horníku v dolech se nalézajících po
delší dobu tonulo mezi životem a
smrtí Všichni Šťastné dostali ne

na povrch jen několik bylo jich
zranéno Oheň Sířil se velice rychle
mnoho řkody spfisobil Jen muž

jménem Krbland jenž ohneft zavi- -
:i __! i inu lUKsvuuuje lampicKU u nuau 8

petrolejem zahynul v plamenech
I'tkn( sluhové zákona

Polovička policajta v Ironwood
3Iich zatčena byla minule na obvi-- j
nřní že zpronevžřovali včci doSIÓ
'pro stávkující horníky Rozhoř- -

Čení jest veliké a ozflvaif se hrn

bezpečnosti dostanou no s lntnili' -i
káznice

Jiné přppndeiií tluku

Lupiči přepadli vlak ňa Southern
Pacific dráze a sico u Poscoe malé

řtanici nedaleko Los Angeles
Cal Přepálení událo ho dne 24

m Tři lupiči vnikli do express-níh- o

vozu a ukradli co so vzlti da-

lo Nelvíco Ulrníla einrnsanf- - —r
společnost Wells Fargo Lupiči
prwium s tasenými revolvery zří-- 1

lence společnosti aby pověděl kdo
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Jí vyvinul se proběhem doby by že lid darebáky ty natře deh-Idke-

panujících pomčrft tm a opeří K přelíčení dne 20

v ijo se panujícího rozruchu t m vzdor sněhové vánici dostaví-- t

' sžných výtržností povolal vy- -
lo se na tisíce mužft i z míst velice

vojsko s lodé Uoston jediné Tídálených a mayor mři co dilat
rané občana amerických a'&by aabránil násilí Očekává se

Trvali Htal se obrat nřičinénfm
'

'
Hrýčka Sama má jedině ten

by pospinila dřívější admini- -
tvládní Sdo ench Státft Ta- 0 ™

rávěrek jest listu Stevensovfc

podobá se úplně správný tov - -

Vládní fluance

i S0 t m podal tajemník t
ttUb _

ungrcsu vyrocni zprávu
správa jest obšírná a na

rch místech až rozvláčná
iným udává že průběhem
pěti měaíc& roku přitom- -


