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řlk-!ft'-- l MftljJI vlálo

f f jn mil repfblikáey
( i r4m jm lst faktem fe lil
rin í ť vynikají I demokraté

poHfttjí reptsti Kořatfenfk Tom

L J hMm 1 1 ivli li Ohi' vy

ťií fitifttiU v Wablnttonl

jk řt4ileljei MMy demokraté

pře stoupili jme v Hti před ná-

rod tvr líce l dttlol elo Jest
V ř t vlo-- i a nespravedlnosti a le je
tbrein irulíti k létnul nám li I

féřil vteďjn moc Jakmile jme
měli m" v rukoe ochabla naie
horlivost k opravám slibovaným
Htrsh atle mila povinnost po
vlní svolení ku pomoci aby ne

prodlené oprava cla provedla

Kdyby pan Clevelaid byl dosti

moudrým a odvážným jak okoSoo

sil poladovaly nebjl by uschnul

inkoust na pověření jsho tajemníků
a kongres byl by s vdán býval jil k
mimořádnému zasedáni tak aby
zbavil tem třemene daní její
Avšak mfsU toho mus-- l národ

ble 'ěti na to jak president a kon-

gres majíce mec k opravám

tahají se o dosazení v malé úřa

dy a vrchol toho vieho zdržová-

ní byl když nadešli dnové ta
něž dlužno styděti se kdy nedosta-

vilo se ani demokratů tolik do se-

zení by byl dostatečný počet k

rokováni Tolik Isme toho nasli

bovali a dosud jsme neučinili

zhola ničehož Tak zdržujeme
všechen obchod a průmysl nejisto-

tou a nečinností více jak rok Čí

je vina nežli naší nedbalost že v

listopadu 1893 demokratická strana

byla tak silně bita?

Kopulí prý ienj
Ze San Francisca oznamuje se te

dne 13 t m že po celé Alasce

nemalý jest poplach následkem

rozkazu spolkového maršála Porte-

ra jenž na základě znění dotýčného
tákona nařídil svým příruČlm aby
zatkli bez milosti každého bělocha

žijícího v nezákonitém manželství
s domorodými ženami Skoro kaž-

dý běloch má ženu koupenou a po-

prask následkem toho rozkazu

ovšem jest veliký Bylo tam totiž

povždy zvykem že si bílí muži

kupovali domorodé ženy ta pěníte
což jest proti tákonu avšak žádná

velká porota nechtěla dosud na ni-

koho žalobu vtnésti Maršál ne-

moha se dočkati jednání poroty
zakročil sám a nechává přestupníky
zákona zatýkati kde jen jaké na-

lezne

Odbor železářský

Průmysl Železářský stěžuje si na

chabý obchod Závody jsou sice'

připraveny k zahájení nového ob-

chodu ale nové objednávky dají
na sebe čekati Nejistota panující
ve Washingtonu ovládá nejen trh
ale i řídí veškeré zákazky vůbeo

Na jihu neobjevují ae nijaké znám

ky lepší doby Jen menší objed-

návky novo angl spekulantů obži-

vují trochu trh Ceny severních

výrobků klesají na cenu jižních a

proto jižního železa se málo na
sever posýlá Přítomně se vyrábí
rícc litiny nežli poptávka sáhá %

všechny hutě i válcovny jsou hla-

dový po objednávkách Není vů-

beo viděti nikde známky nápravy
nějaké v trhu Hatě snaží se sni-

žovali ceny aby jen něoo tásob

svých odbyly Zahraniční jedna-

telově už jsou v našem trhu a Činí

objednávky ta ceny jako by už

snížení cla bylo provedeno Větší

spolrebovatelé železa a oceli vy-

čkávají ještě až jak rokování o clu
v kongresu dopadne Dokud ne-

bude o clu odhlasováno mní na-

děje ie so obchod v oboru lomte

potvedne

mile byl mit Mřn nisl! I

řríe fit linf Jl l e lt i

m"t lbw l'4n btlrt M't ťtil
nebyl jaM d ik'ftfi Mots d f

stře le moi seb-M- i hnil a v plila
rhvf li ifltíl s I s díiníky h v ly
V m litech l h řkt ]"t as 0 tp
bhbiká Tiklol btli nbřb4a
vidlll eo dlj volili n p"mio na

kapitány vllčných to ll Ty Umed

lAtLíW a fntnbllifi i břifiiť 1

lílnlkft iilonilo a tři j' sh za- -

ťlrinínl alik poranili Uho I

muieli být dopraveni d netnornim
Mimo to ftlkolik jiných bilo lebre

raněno In vody spadlo jub reb

kem iede4l Mnozí umvl pl-t- -

vat z bránili se sami

ij setln
Iloinoe Parker černoSký mla-

dík jenž před 4 týdny zabil starce

llliinea a Jenu jeho ve Winchester

Ohia byl dne 12 ledna tamtéž

lynčován Parker byl liítetý a za-

vraždil ony manžele k vůli 110

kteroužto částku byl jím uloupil

Šerif si odvedl větně do 1'orts-mout- h

chtě před lynčem jej uchrá-

nit! tle marně Lid dozvěděl se

le mladík bude předveden soudu

zmocnil se ho a na prvém stromě

pověsil

Hromadný Ijní
Dne 13 ledna večer shlukl se ro-

zezlený lid u vězení v Hussell

IKans a žádal ierifa za vydání věz

ftů J G Burtona Williama Gaye
a 1eho svna liž obviněni byli že

zabili Fred Dinniny ho a sice v

měsíci červenci chtíce majetku

jeho se tmocniti Lid shlukl se u

včtení a vnikl lam násilím když
šerif větně vydati nechtěl Vězení

samo jest dřevěná bouda ohražena

starým plotem a dav neměl příliš
těžkou práci aby si t jednal tam

příitupu Konečně vytáhli vězně

ven a oběsili je na mostě

Bitka se zlořlncl

Calvert a Ilennon Fleming dva

zločinci na něž stát Virginia vy

psal $2000 odměny a okres Wise

$800 byli vypálráni dne 14 t m

v horách Západní Virginie Zmí

něného dne přišli si do městečka

Cowen pro potraviny Čtyři úřed

níci je epozorovali a vntoupih po
sléte ta nimi do krámu žádajíce

aby se vtdali Chlapíci vsak mí

sto odpovědi zahalili palbu na

kterouž ovšem úředníci byli již

připraveni Calvtrt Fleming byl
na místě zastřelen a bratr jeho
těžce raněn Dva t uřadníkŮ jsou

poraněni
Z Honolulu

Dle dosavadních tpráv ukázalo

se že president Cleveland neposlal

kongresu jeden dopis kterýž obdr

žel od vyslance našeho Willise t
Havaje vymlouvaje se že nesrov

návalo by se s zájmem veřejným

kdyby toho učinil Zpráva ta týká
se strany sesazené královny kteráž

následkem údajů poslední doby
velice seslábla ano přívrženci krá

lovny pojednou se rozštěpili a vět-

šina jich jest přímo proti královně

souhlasfo nyní s republikou a vlá
dou prozatímní Dle zpráv jež 13j

ledna přivetla loď City of Peking

passjn však v Honolulu úplný
klid rrozatímna vladi vede si

statečně a nehodlá jen tak zhola

ustoupili Téhož dne přijela
Honolulu do San Franciíca též loď

Australia a na ní rádcové královny
E C McFarlan A P Peterson a

Sam Parker jíž jedou do Washing-
tonu dále tástupcové prozatímně
vlády L A Thurston a F M
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FowUr n!aleko Křn Kal

pfe(all stánimihli jt"lnitl fona
a jeho tři illlnlky Hbrali jim
kde ua míli ]n kapaárk a utll
ntvManou drtottl aMni I I dím
celoj(clm kteří přilil repad
nýrn na pmxi Na to poruiíh
vlem ietti svým tajairfim aby
kr4čIÍ před nimi do mlaUrka do

Kroceroího obchodu kterýž míli

jim pomoct vyloupili Y Um obje
vili se kontébloí Och a Nelson
Nantala bitka a střelba Ocbs byl

postřelen a jiný občan jenž rovnéž

přilet napomoo kdelto drtí lupiči
prchli

T rakea ken(rreB
Veíkerá korrespondence v táleli

tosti havajské ode vídána byla dne
1 ledna tajemníkem Qreshamem

kongresu ceboC president Cleveland

o již celé té komedie kterou jim
mimo nadání vyslanec WillU v Ho

nolulu vyvedl nabažil a ca příité
veikeré rotkaty jež tamnímu vy
alanci udčleny budou povedou se v

duplikátech President ani tajem
Dík na pfiité když byli věo pořádné
tamotali necbtí bet kongresu ničeho

více učinili Hned o vánocích da

president vyslanci Willisovi naříze

ní aby dal prosaťmné vládé s pře
sidentem Doolem jménem Spoj
Státu výpovčď a aby doprovodí
královnu i s jejími milostníky tpčt
na její starý porouchaný trfin Dle

tpráv které přiuesl parník Corwin

t Honolulu do San Francisca vyko
nat poslaneo nái aspoň první část

svého "vzneseného" úkolu a poručí
Doole ovi aby se od vlády klidil a

královné místo udělal Zatímní vlá-

da odpověděla vyslanci že to uciniti

nemíní leda by byla přesilou k to

mu donuoena a sftstala Co násle

doválo nevědělo se President do

stal sice od vyslance Willise zprávy
aie nesaeiu veřejnosti ueia ve

řejnost nedočkavé čekala na násled

ky takového kroku a president

lhostejně jí nechal čekat 'a mlčet

až do 10 ledna kdy nátlak veřejno- -

ti byl liž příliiný a tato chtéla

soáti proč mu poslední zprávy
Willisovi nepřiSIy vhod

Dftlfllté STědectri

V přelíčení proti vraho dr Cro

nina bývalému tajnému Coughlino
vi v Chicagu podáno bylo dne 8

t m velice d&ležité svědectví

Nový svědek strojník líardeen

svědčil že dne 4 května 1889 v

noot nalézal se na křižovatce želet
niční v Edgewater a viděl Dan

Coughlina na vote přijíždějícího
JeStě s dvěma jinými muži Návo
ze měli nějakou bednu Vidě

Coughlina tcela dobře neboť světlo

parostroje na němž svědek se nalé
al PJ1 Pmo do obhčeje

ílmy aa severezápado

Studená vlna tasábla dne 8

m St Paul a od té doby kolísá

rtuť od 6 do 22 stnpAo pod nu
'lou Zpráv? ta severu ukázalí
že počasí severof Dakoty a Mani

toby bylo velice ziroavé Večer
ukazoval teploměr a Crookstonu

vltM tbi j lálný vltra 14-1-

htt'dt btU oiňámena Tepřte
ň# t S 1 i lři-- M#pll'

fttmliy f ftm ferkt
V Nw Yifk aíin byl p'iks

Vjboditl ltffnitnl áhm Hf AI

a H do t"tM O d4t4 lť# l

vsěernl roitehl s alirt broiný vý

bneh a 4#t řSe domu

lla mířena IImi na mlUi
loatavil ařiaiH lhae-- l vle en hjhj
třeli a plameny plinovýřb řmř

vrcti4ijlc( tkht Rhaili Pátrá
líc po příčinách výběhu seinatl

le plynomir v t buchl ol tíhol
d4l pod áhm do středu sklepa le
nalilo bylo petroleje jehož strulka
ústila v brom4dre bavlny patrole
lem nsiuitřn v kteréž elik4

bomba zastrčena byla Hořák té

že na JV-m-l vlak nedohořel

lUeře v ařUUTe

Dne 12 t m saáhla bouře pří
stav battímorský a loď hlídky poli

cejnl Iannan měla příležitost o--

vědčltl ifccfrannou slolbu svou

spQsobem jaký v análech města

dosud zaznamenán není Mužstvo

zaslechlo znamení výstražné i dalo

se okamžitě vzdor vlnám se zvedá

lícím a bouři v tu stranu odkud

znamení jest dáno Záhy spororo
valo tři muže zápasící ve vodě le

dem pokryté Mylo to v noci i

tma jako v pytli Záhy ukázalo

se že vlastně osm lodníka bylo v

nebezpečí a převozník jenž mož

stvo t anglické lodě Mareca vezl na

Locust Point Bouře je překvapi-

la a vlny jim Člun převrhly Pět
lodníka utonulo též tak převozník
Tři jsou zachráněni

Bankevni úřednici v base

James Itobson předseda a Oscar

Liddie pokladník prasklé banky
v Julesburgu Colo byli dne 12 t
m zatčeni a sice na podnět ručíte-l- a

okresního pokladníka jenž rněl

v bance uložených $7000 a jež mu

ovšem nyní schází Žaloba praví
mimo jiné že úředníci banky při-

jali vklady dobře vědouce že banka

již jest v posledním tažení

Zardousil svéhe hosta

Iludolpb J Bechman majitel
hotelu Cream City v Milwaukee

Wíh kdež v pátek naletěna byla
mrtvola stařeny paní Schrumsové

přiznal sedne 15 t m policii že si

oheň sám založil a stařenu zardou-

sil s tím úmyslem aby jmění jejího
se zmocnil Věděl že penět měla
doma dosti i uzavřel že ji sprovodí
se světa Peněz viak nenaiel tlé
svědomí mu nedalo i udal se koneč-

né sám policii
Obsazuji Jednání bornikfl

V Deadwood J D odbývala se

dne 12 ledua tndignační schůze

obchodníka a majiteli promyslo-

vých závodu v kteréž jednání hor-

níka náležejících k hornické unii

rozhodně se odsuzuje Horníci

jak tnámo u společnosti South Da-kot- a

Mining Company zastavili

minule ptáci požadujíce v této
době a stísněných pomě-

rů svýienf mtdy Když se jim
toho nedostalo napadli úředníky

společnosti a ttryznili je Ve

schůzi obchodníků na jednání to

bylo tvláitě poukazováno a odsou-

zeno Společnosti důlní pak má

se poskytnout! pomoo v každém

ohledu Také jsou následky násil-

ného vystupování dělnictva jež

vždy musí se minouti cíle

Host spadl
Z Brooklyna se sděluje ae dne

12 ledna že železný most přes
Newton Creek ve Williamsbnrga
stal se dějištěm velikého neilěstí
Dělníci vracejíce se a práce hro

aby ljli 11 sil M)l á

porno ni v JIm ntl h

t V?aslUn
V pondlll docílili demokraté t

snlmovné poslanci} t kongrest fcw-nel-

potřebné qiirim a započala
dt-ba- w r#tn( předloze která trvá
U odpoledne g u £ V debat!
bude den t# dne pokračov4na a ne-tulo- u

pHpaitlny 14 M opravy
takové které týbor finanční

h4lf Olek4tá se Ie konev m

méalr loJ ku hlasováni o přeď
los a le bude přijata — V

pokračováno bilo v pondělí v de
bal o hava'ké otázce a podáno
eitě několik reaolucf v příčině U

úterý pokračováno v é

opit V týl den brolU tMloha
kteroul oievři--n lJtl má Fort Mo

#innin vojrnuki reerrac y Mont

ně OHftdnlkAm Ve itředu opit
debat o livijk6 ot4ice bj!a hlav
n(tL bředmřtem v Kťn4ta Vrroi
umtf 4 ie prouděni Clevelaod
umal !e bes nenatu nic neivede %

proto nehodlá vío jednat! o tvé
vftli a t i tajit! krokdavýcb v táleli
Unii Havajská a bodli předkládat!
aenáta vícchny instrukce jel vy

f atanci naíemu na Havajsku dány
budou
V anřmovno poalancA odbývá ao

rtlnfi ' nekonečná debat o celním
aákoní Ve čtvrtek Rreckinridge

i Springer mluvili pro předloho
Dingley a DroBniat proti nf Din- -

gley dovoloval žo e předlohou

f tájma bohatých jelikož clo sníženo

napořád nájemném iboll a
mitech přepychu Zastánci před-- i

loby slibují Ze následkem snížení
V cla trošte pří vos a Um i příjem
( aviak tím tbaven bude lid tde prá--

sbožl t cisiny musí naie vlastní
dSlnictvo sabálet V pátek mluví- -

li o cle Payne s N Y Kverett a

Mas riimpson s Kana Pendleton

g W Va a Dlack a Georgie a

Meiklejobn s Neb — V sobotu
'

předložil kongresu sve poselství o

Havajsku a v debato o clu bylo po-

kračováno V senátu ve čtvrtek

debatovalo se dále o havajské tále- -

'iUnrnU Han Davia w MÍnn ai ivobii

VTurpií a Ind mluvili proti jednání

ť''vlády Turpie dovozoval ž když
f naie vláda jednou uznala vládu

I prozatímnou a vyslala k ní zástup--

ce nemaže uznaní to vtiu tpec
Senát trávil větiinu pátku v tajném

fiezení
t jBafita monopol fl senát je více

y?roti(nonopolstickýmnež president
Tak tnámo jmenoval president

advokáta Hornblowera

'a č'eoa vrchního soudu ale v

yondělí odepřel mu senát potvr-

zeni
Uf Zemědělská statistika

rŠ Dle úřední statistiky dno 0

(A-dn- a ve Washingné a odboru

(mědČUkého uveřejněné odhadu-s- e

rotloha p&dy na které se

Lěaiuje obilí temčata tabák a

Kno ta rok 1803 jak následuje :

VU1MU
—IVU a pády na níž pěstovala

íe kukuřice byla 72036465 skli

A 1160406131 bullo Píenice

1061317SO builft Ovsa na 27- -

773033 akrech sklizeň 638854850
Xild žita na 2038485 akrech

kliaeA 69869405 builS ječmen
''3220371 akrech sklizen 69

4495 builft Pohanka 815614
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