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jan itrany apelaje na vděčnoat
n4roda vfifii bývalým vojínftm
kdelto se atranj druhé horlí te
proti příliiným pensím Ani ny

níjií debata o tomto rotpočtu neči-
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Konrennlk iNnptiy s Npw
Vorku poděkoval % úřadu svíbo
di'iiii v iiřml udává } člen

Tammany llithard ('rocker jřltom-n- ě

v Hn Antonio Tvt dlltl byl
vidy podporovatelem volebních

pinlvudn a sám prý k nim nejvíco
přičinil Kdy! l'rokerovi byt (ii-di- k

konj(reinlkftv sdělen byle
ovíem velice dopálen pravč lu
dá Dundy ho fatknouli ončvač

prý obvinění jho ju lichá

Jim tíh hni stejní

Minulo přinesli jsme zprávu o

výtržnosti a darebáckčtn kounku

provedením studenty na Cornel- -

lovů universitě v Itaca N V

při něm! jistá paní Johosonova o

život přišla Studující odbývali
dne 23 m m sclifizi a přijali reso- -

luce v kterých darebácký zločin

při známém banketu studenta za-

tracují a příbuzným paní Jacksono-v- é

která při té příležitosti o život

přišla svojí nelíčenou soustrast

vyslovují Ve svých resolucích

vyslovují studující politování nad
touto neblahou událostí a to tím
více poněvač zavdala příčinu k

nesprávným a sensačním pověstem
které universitu před obecenstvem
ve Spatné světlo staví Že studující
co celek nemají nio společného s

tímto hnusným činem kterého so

dopustili jednotlivci a že budou
civilní úřady vňemožně podporová-t- i

aby vinníci trestu neušli Dále

slibují studující le zanechají
vSccu dalších sporft mezi jednotli-výrn- i

třídami a vystříhají se všeho
co by dobrou pověst university po- -

skvrnití mohlo Disciplinární vv

bor studuiících má v této věci dálu
ookraěovati Zároveň odsuzulf t„- - J - w —

dující všecky útoky na předsedu
university Schumana podniknuté v

nichž so prohlašuje že jestpředso-d- a

za celou tu neblahou událo při
banketu zodpovědným Správní
rada university přijala též resoluci
kterou se koroner splnomocňuje
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chtljl roftlřenl Naw Yorku m

řiti iHllráním lovnoati dani viatn
obřím stejné Naw 1 ořk mual př

r nilhli rná ti u Irlatl své př
dáeivf vftbec Nabude H sl#Jii4
I A T Iirbude ISrooktyn St4ti O při
v řlml a bei lirouklynu to nej 1#

MeMihoii J proti roxálření Naw
York rná prý nrjlepil pr4vu a nej
lepší oatřtlení ze všech měst

k lello lírooklyn rn4 správu inat
nou jak poolťdnf pohoršeni vo-

dárnou ukázalo Nové hranice
města dle zákonu obsahovaly by
11 čtverečních míl a na těch jet
skoro 3000000 obyvateli! Ku

hlasování dostane kaldý volič dva

Ifstky jeden "for consolidation" a

druhý "againut consolidation" Je
den nich odevzdá Lid se pouze

vysloví co jest jeho přáním O

apnsobu jak se sloučení to prove
de není ještě nio ustanoveno
New-yorčan- é jsou tomu velíce rádi
a slibují všem obcím přivlělcným
veliké výhody

Špatně dodržuje smlouvy

Společnost Carnegie-h- o v Home

steadu Pa rná smlouvy na dodáv
ku ocelových ploten pro námořn
odbor vojenský Plotny určeny
jsou na nové lodě a monitory vlád
ní Nyní vsak se ukázalo jakž i

2

Washingtonu se sděluje le společ
nost smlouvám těm nečiní za dost
a dodává plotny jakosti horší a by
lo nařízeno pilné věci té vyšetření
Tajemník námořního odboru zjistil
pokud vláda byla poškozena do

dávkou špatnějších ploten a určil
částku náhrady na $14048094

kterýžto obnos společnost posléze
nahradila když marné bylo všeliké

její vykrucování
ve Spocnýeh Státech

Mjžq zaměstnaných u drah ve

Spojených Státech jest tolik že

tvořili by celou aktivní armádu
VI I tUB" ° "procení větší nežli
aktivní vojsko ř ranci 53procent
nežli aktivní armáda Jska Jest
to těleso větší nežli stálé vojsko
Rakouska a šestkráte tak veliká
armádu nežli ona stálého vojska
Veliké Britanie Práce zřízenci! a

dělníka těch jest obrovská Cel

kem přivezli roku 1892 cestujících
ž

toho každý obyvatel Spojených se
Státn muž ženy i dítky vykonali 8

jízd Téhož roku připadlo na kaž-

dého obyvatele deset a pal tuny
dopraveného nákladu Co se roz-

lohy a velkosti týče žádná jiná ze-

mě na světě nem&že se vykázatí
takou sílí drah jako Spoje só Státy na

tou

ni

se

mi My máme 6 mil tratí na kal
dou německou jednu více ne! 8 na

každou anglickou jednu více jak 7

mil na jednu francouzskou více
než aedm mil na jednu ruskou 'diny
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večerní vfvvvlm byl vhk dr4hv
tUiicaiřo Hock Ialaml t Pacific
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Lupiči aal tři míle od mhu ua
vlak těkali a aico v témie míalč
kde aa před mřaíccm vlak drAhj
Durlingtonakó bjrl přepaden Stroj- -

vedoucí apoaoroval na trati červe- -

né avětlo dal okamíitč p&ru ep&- -

tečnl a latibl brrdj tak lo let
vlaku byl ihned tmírnčn Čím

blílo víak přibliioval e vlak k

místu kde svítilna byla povčlena

avlaité když spoxoroval čtyry ma
skované muže vystoupiti z houští a

ozbrojená puškami Neprodleně

pustil tudíž páru otevřel brzdy a
v příští chvíli ji! letěl vlak dále
Vidouce lo úsilí jejich jeist marné

dopálili se a stříleli na vlak a po

strojvedoucím i topiči avšak tito
zavčas se schovali i unikli poraně-
ní Ve voze expressním nalézalo
se množství zásylek v ceně as $200-00- 0

č orených do Chicaga a na ty
asi lupiči měli spad ý no

Železniční most

Směrem jižním od městířSaint
Paul Minn bude zbudován veliký
most nákladem $1500000 Bude
to most točící a bude ve spojení a

okružní dráhou liude postaven
na lib od mčsta šest mil daleko
Délka jeho bude 2200 stop a bude
mítl čtvero oblouků po 150 sto--

pácb a točící oblouk o 480 stopách
Most bude užíván dráhami Burl
ington St Paul a Kansas City Z

mostu bude přímý vjezd do porážek
města

Chtl vyslechnout! náhled lidu

V těchto dnech projednáoa býtí
má ve státním Iowy otázka
veliké důležitosti jak pro vývin
tátu tak pokrok a probudilost je

ale i mezi nimi dlouho nebylo sho- -
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Omah Mvf Hlofk Co

flxrliftrtg" IIMf Ho Omaha h

vít Jk 'i') mil na jadrní italskou a

skoro ďt mil na Jlnu rakott
skon Kdyby paroatroje Hpoje

nýcb máta spřalany byly k sobi

utvořily by vlak 337 mil dlouhý
počínaje od Bostonu a! 34 mil ta
Philadelphii Vozy nákladní

v rovnou čáro sáhaly by i
liostohu a! do Sin Francisca zpít
a Jaitá a! do Chicaga celkem 7028
mil

Zateal ativkářU

Poměry v Fagle a Montgomery
W Va stávají seděn ode dne

ačkoliv k novým sráž-

kám rneii stávkáři a neuniovýml

ji! nedošlo od minulé srážky oni!
jsme jil zprávu přinesli Šerif do-

slal zatykače aby vft lee stávkářfl

lil vzpouru spfisobiii tatkl Celkem
zatkl jich 14 avšak mnohé muset

prozatím nechat na pokoji nebof
místní úřady z Montgomeru u vy-

konáni povinnosti mu překáželi
Milice byla poukázána aby pomá-
hala šerifovi ve vykonáváni jeho
povinnosti i panuji obavy le dojde
k novým srážkám Zatčení dopra-
veni jsou do Fayetteville do věze-

ní Majitel dolft Wyant byl zatčen
na podnět syna soudce Atkinse

jen! byt spolu se stávkáři výtržní-

ky sebrán

Propuštěn

Jakl dalo so očekávati byl dne
U m rvič Corbetť Jacksonvil-t- e

Fla a obžaloby propuštěn pro
přestoupení zákonu Floridy zapoví-dajícíh- o

rvačky o cecy Porota
obdrževši návod za 16 minut se

dohodla a vynesla rozsudek le jest
Corbett nevinen Soudco dávaje

porotě návod pravil mezi jiným
"Kdy! při zápasu dávají se takové

rány aby nepoškodily tělo a zdraví

jeho a osoba která tány ty dostá
vá dala k obdržení jich své svole
ní pak to není utok na života
obžalovaný nemaže pro útok na

život býti odsouzen Kdyby ale

zápas vedl se tak le by ie zasa

zovaly rány s úmyslem ublížiti na
těle a sp&sobitt soupeři bolest

pak ani svolení osoby dostávající
rány ty není obranou proti žalobě

proti útok na život a osoba dotyčná
m&že býti odsouzena pro útok na
život" Převládá tu náhled le ce-

lé soudní líčení bylo Ponbou fraš
kou Mitchell počká a! bude jeho
pře vyvolána neb odvolána a Je jist
9 dopadne také v jeho prospěch
Členové atletiokého klubu raduji

uorbett odjel a divadelní spo- -

ečoostí do New Orleansu

Požár v Deadwood

Dne 5 t m zasáhl požár město

Deadwood S D Vcnikna v malém

dřevěném domku na severní straně
Main ulici rozšířil se oheň

měrou le záhy celá řada stave
a obchod a byla zničena a ohrom-

né škody se staly Oheft vypukl
ráno o šesté hodině a překvapil
mnohé v spánku tak le mnoho ne

vynesli Mezi Dohořelými nalézá

té! Cech Jan Glickauf holič

bratr známého p Glickaufa v Chi

cagu Xékolik restauraci hostinců
strávních doma lehlo rovně! po

pelem Oheft řádil po celé tři ho

nie a Funkera a Illiiois V aobota tím ařetelnéji bylo vidČti ie na

pokračov4no v jedn4ní o předloie trati vše jest v pořádku a avítilna

pensijní j leť obyčejná lampa a sklo její ovi- -

V pondélí Čten byl v en4tu do-- nu to červeným hadříkem To na-

pil vrchního i4tupce co odpovčď 'plnilo strojvedoucího podezřením

i

na dotai sekretáře pokladny v

kterém! rastu pce soudí !e mřlbr-n- é

certifikáty nejsou "zákonitou
měnou" ve smyslu zákona 'Sená-

tor Morgan předseda komise pro
aabraničné záležitosti podal svou

tprávu ohledné záležitosti havajské
a táž odkátána byla tisku Ve

spr&vé té Aíorgan neschvaluje jed-

náni presidenta v oné záleŽitonti a

ním sonhUs! republikánští členo-
vé kdelto meniina komise demo-

kraté opáčniho jsou mínění V

úterý nic dfidelitébo v senátu nevy-
konáno Ve středu sasedal senát

pout dvS hodiny a po celou tu
ďobu řečnil senátor Fry o otázce

havajské kritizuje jednáni přeni-dent- a

Clevelanda
V senátu maří se čas hlavně

debatou o havajské záležitosti Ve

oivrvea mimo 10 přijat oyi rozpo- -

čet pro naléhavé schedky a nékte

rými opravami a po tajném zasedá

ní odročil se senát do pondělka

Proti předloze celní vzmáhal se

i takový odpor mezi uemokratskými
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aby najal detektiva který by pátral
I fW21 Fflm Í'J

iA„t LA „ r„u- - xidé osoby byla by as 24 mil Dle

zavinily a k tornu cíli povolila i po
kladny university $500

Tellký Sew York

Od jisté doby usilovali New-yorčan- é

aby město jejich ještě
víeo rozšířeno bylo máli první
místo ve Spojených Státech i nadá

f aenatory samotnými le uznali

tf vfldcové ca nutné avolati kaukus v

jj kterém se mělo rozhodnout jakým
í směrem se strana bráti má a docí-lit- i

možooli jednomyslného dohod- -

le si udrželi i učiněny jsou veškeré Majlt 170000 mil tratí tak le by
k cíli tomu potřebné kroky Tak'so kolejemi těmi země sedmkráte
dne 28 února přijal senát státu Jodrátovati dala Trvalo by to celé
New Yorku předlohu na rozšíření celé 4 měsíce kdyby vypraven byl
města New Yorku připojením měst

'
J vlak aby sjezdil veškeré tratě a si-- a

obcí okolních 23 hlasy proti 2 co rychlostí 00 mil za hodina a 24

Dle zákona toho budou všechny hodin denně a malými zástavka- -

y
) nati Kaukus odbýval se minulou! ho Přijde totiž na řadu otázka

ti středu a výměny náhled o bylo tu 'prohibiční je! po léta Iowou zmí- -

ji ovšem hojnost viak dohodnutí taia Členové obou sněmoven v

i" i nedocílené ač prý ostří protiv (otázce té ovšem razného Jsou ná-(- "'

poněkud se umírnilo Komise hledu a republikáné vzhledem na

(j finanční Vterá uvažuje o Wilso' sliby učiněné v prohlášení zásad
'inovl předloze celní nehodlá po-'ma- ji dodrleti sliby lidu daných
J UaU lidnou zprivu senátu pokudi

obce které mají k městu býti při- -

vtěleny hlasovat! o tom eda-- h st

tak přejí aneb ne Sen Iteynotds
(republikán) a senátor MoMahon

(demokrat) hlasovali jediní proti

neuua e moci počítali na aolidáruldy Proto a tím větším napnutím
demokrata jestli Ukové kaidý jejich pohyb byl sledován 'ídporu


