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4-- 1'OKROK ZÁPADU --4
strojvedoucího a fevnlteřy v řu

hou přinutili jej k MtiMil ilsk'1
V tmln okamliku byly tlil pro

mvsmíU a váz sipřftil ésksjlet
lni jíl třemi lbví'íml iM u

Ijlel ú'fl (iihrsiiu jsdir kéhn r(4

jdahftvollt k(rp bu l s týjlm
kou nmdio Je v iiArodnlm pařkn

yt Ho siónském riUluje na mU t

1 A is n%ni sics titriotijit s JI

i na kM4 přftoiipsnl lákoni do

ll't t 4MM
l4l!ftl vfpíímotitý výlmř kl'

řýl knikýn tfiiifřřiírřřii Mnr

řillxrn Jmrrvif Afi byl lt iVi-lf-- ibf
řAf I ffiz Ubivánl podpory tn

ř!ářodMi HíefiA ťfilniky v i4p
lht l4ťl hUth do kolice tf dlin
14 lotj rt podporu cí lk#in i lft

JuJls MsUtrs
V HrooklynA t f v 4 státkaiřften A

pouličních I r 41 a (4k4M
nevídali il I nvMJe l d
je boj Jejbdl VÍlMtllft ltfiMl i

fán bil Iř V 'ltf Vdof !rrf ti rof
polici a wllie podařil „ 1 4 k 4

lim pivsíti řt dráte h elktrlo
k ýrh vycpán j u riky přdta?iijf I

Nortona 4 fwí ilm j
f

spoleřnotf pouličních dr4h MM
kal M vyjednávání s t4k4M n

mílii Kfyl poli ín o t Inf ll ir
išcbto pokusili hlll i uvftAna

byla pravým l l ft kamení tik Je

pokui toho t %tfi li itt mula Tel
I k řtlkolika srAIkám me i4fk4fi
a skéby I íím ]fy tln byli rv
nljší na 'oítťm přiapéi havšf policií
ntminí i! ifjli t l i popčmtf
pJgbtoio jim u 1 vypuknuti t4ky
pří ii'JmenMm ti Hooiot) škody
nepočítaje to ovsem obnos kl-r- ý

by bývaly b'heni 5 ku toho ha obe-

censtvu vydčlaly
54 statkářů

ťni zřízenci} pouličních dráh

Irooklynakých klerál jak známo
následkem nedohodnutí s spoíeč
noslmi ohledně výšky míly dél-

ky doby pracovní před tíetnl týdny
slávku zahájili rozhodnul ss ko

cem minulého týdne vydat! ku

podpoře stávkujících Jimi Jmi vět-

šině jii veškery roatfvlkjr životní
a úpory došly dluhopisy v obito

su #100000 Dluhopisy tyto nesou

8% úroku tk zaručeny jsou ústřední

organizací dělnictva hrooklynského
Vydáni dluhojisíi těchto j říjilo
bylo od veřejnosti neobyčejně pří
znivě a hned prvého dne bylo jich
za $ 15000 rozebráno Značný po
čet groceristfi řezníku a ohchodní-k- u

jlivcro omtltmil i !luhopíny
tyU inluto bolavých vntt přijí-
mali bu lou čími ovHcrii Hlávkující

před hladem chránřni bylí by apoft
na lak dlotihn oei jioou pr4ci by
si oaAIi

ťuirtí
V St Louin Eetnřtl v sobolu v

atiřl 79 rokft Mořit Neiduer

prvého níincikílio denní-

ho řaopinu večerního na E&padř

V čftue vypuknuti války občannkí

byl Neidncr vydavatelem čatopinu
StaatR-Journa- l kterýž e jihem a!

a pro uveřejnřní jednoho
Článku v nímž proti wtanovUku

severnímu ostřo brojeno byl
v M Louiet uvčznén a čauopi

jeho ckontiHkován Kdyl před

vojeiiký soud poxUven uznán byl

býislo by I ku fVsAV dollo fiebýll

iskřoWil přšlef kteří liáiilím k

sbe J olirhll a ví™ k sobA je ns

připitíli K ly' krev oMm po-htk-
u

í hl IU s k ly I oht pře l

přelili předvdhl '"f '
hictví fh ss lodpovl lU til Jd-ho-

inJmovhA ss omluvili if
J IfU druhého o Ipřosll a líni fielá

4h)Hot odbyti Prvá holina

nadání věitor4n byl rokov4n( n

předloze lr4h p1'ífl(kf h nM
přijali fesoluce JA lijící jrssl feftU
i vydání veškery korrepondence

týkající s domnŠIA podpory po--

lalolVm haiaikýni zástuprern
nllovsne Zbytek la

d4n stráven fokovAním o roipoftti
pro Ditrlrl Columbia V zasedání

olkAiAna byla předloha
v ifickýcS dř4h 177 proti los fU

sítin ip výboru a výsledkem
límlo byl) přiuM předlohy hemAlo

překvapeni au ďi poslední chvíle

přijxtliii předlohy jiti sí byli
K l1 k bltov4n( určená hodina

přišla pro'edn44ny byly t osm
4 IÍ ílAřpku předlohy pouze Č14nky

Iři i hiihl Jeden opraven v tom

smylu aby podílníkům drkh ps fi

kých 2 4 1 n 4 dividend vyplácena

býd nesměla dokud by dluh vládl
naši dlnlný plnA splacen nebyl V

l4mle zasedání přijata Ješlé pře
kleroul major generálovi

vholieldovi titul llenlenant gene
nárála armády propůjčen hýli má

V pondělí bylo v sněmovně zae
lívo neboť dva z demokratických
posbaneA g Missouri Hal! IlaUh

vynadali si na vzájem IhářQ a slí-

bili si zpoličkováni Jakmile poprvé
mimo sněmovny se sejdou Po

povolení práva několika dráhám k

pobílení tratí úterním indiánským

přikročeno k rokováií o předloze
válečnou náhraóu v úhrnném ob

notu $713063 jednotlivým státům

povolující O předloze této rz-předl- a

so tuhá debata k hlasování
však se nedospělo Zbytek zase-

dání věnovár byl rokování o před-

loze na opravu měny jakož i roko-

vání o rozpočtu pro odbor hospo-

dářský
V senátu pojednáváno v úterý

hlavně o posledním poselství presi-

dentové vzhledem k politice finanč-

ní & navrhovány razné plány jimiž
by financím národním opětně na

nohy pomoženo býti mělo Dále

přijata byla předloha opravňující
vydávání mezistátních tisícimílo-výc- h

lístku železničních pro jedna-
tele obchodní jež na všech dráhách

platnými by byly zbytek pak zase-

dání stráven rokováním o předloze
bankrotní

Ve středu pokračováno v debatě
o otázce finanční a rokováno opět

(nlvlillo tlaku odepnuly a stroj j

vsdoueí přinucen o nakolik mil

i4U J- -tl Teprvé psk pklln
loMocí drnirniťl tl'4etit tel
s hplH kříií na koná Mb-f-

nou ijfi Vídoř ř"fnh le tupléi
I liifiohn tlíe doliř ft m rhot %

rtechal) p4 pfee ulorjjený ib

fít- - n vlf Jk $Vióoi sice

lan vslkýio if přlílny I mimo

jiných lány Uk V#i"By sebou

psiilis k výplat tUtfUih lelsíhio

ilh utlt6
Prs 1sh4s f4i Msfif d

V národflm sji lu líy Ms v

ello prát lu kterýl konesm ml

buIíImi tý lne V Atlanti lthy
o Ibýt 4u unelno sebrali fon l v

obiiiml fSOOO Jehol poulilo byjo

by k agitacím ve prop( udíleni
hUsivv lbo práva ln4m v řmilh

('4r'i 'lennesfe a 1'lih kdI
i4hy úf ivodárné konvence olbý
vány I u don j skol v Mtho a Mi

cltiií n kdel doditk k úUí le-

háni právo hlai'vart povolující
při příl( volbě k odhlasování ob

éUuntvu předloleny budou

l're klsdeal přrkálek

Jfzié letiíčh( zatčen byl v H-l-

inonvílle Arii P Hullivan a od

kázán krjkin i soudu pod zárukou
$ JOo Hpolečnost dráhy (Síla Vslley
(llobe Northern pololila totil trsf
svou pozemkem Hutlivauovi příná-lelejícíi-

aiiil by s Jej hýla o

stolení k tomu tázala neb pozemek

dotyčný vykoupili a Hullivan bli-

je jízdu zamezili jednoduše domek

svnj na trať odstěhoval Když pod
zárukou propuštěn byl vyzvednul
bezodkladně oblslobu proti před-

sedovi dráhy dotyčné a líce pro
neoprávněné položení tratí pozem-
kem jeho

tolttlke
'té Washingtonu

V sněmovně poslaná rokováno
v úterý o předloze kterouž zvláštní
ono clo na cukr vyválený ze zemí

jež na vývoz téhož prémii platí
ukládáno tu jest Po delší debatě
usneseno aby debata o návrhu

tomto obmezena byla na tři hodiny
a po uplynutí tohoto času také v

původním Miění předloha dotyčná
přijata 230 proti 31 hlasu Repu-

blikánů snažili se aby k předloze
připojen byl dodatek jímž by pro
sident oprávněn byl ukládati dan
zvláštní v obnosu $100 za každou

tunu oosnosti lodí s oněch zemí

jež trhy své výrobkům naším zaví-

rají neb vývoz náš všemožně stě-

žují leč poraženo to bylo hlasy
demokratickými neboť tito do po-

sledního muže proti dodatku tomu
hlasovali
Ve středu povoleno bylo drázo

Forest City fc Sioux City položení
kolejí Sioux reservací v So Dako-t- ě

načež navrženo výborem na je
dnací pořádek aby debata o před-

loze pacifických dráh so týkající
obmezena byla na zbytek zasedání
onoho jakož i na zasedání čtvrteč-

ní a aby o 3 hodině ve čtvrtek
hlasování o téže předsevzalo býti
muselo Po dlouhé debatě v níž

hlavně uváděno že čas vytknutý
nepostačí ani k náležitému poroz-

umění předlohy v uíž o 100 milio-

nu dolaru se jedná přijat
návrh p& vodní a tou opravou le
hlasování o předloze té v pátek o

4 hodině odpolední předsevzato
býti musí

Ve čtvrtek věnováno po odbytí
několika předloh Širšího významu
nemajících plných šest hodin roko-

vání o předloze dráh pacifických a

vystřídalo au tu v debatě pět řeč-
níka

V sněmovně poslancft došlo v

pálek při pokusu na opětné vyvo-

lání otázky bawaiské kn skandálu

jakému! hned tak v dějinách kon-

gresu rovného není — dva poslanci

Hreckenridge a Kentaoky % Ileard

i Missouri vynadali si totil viech

nožných hezkých jmen a zajisté

lyčného lsl4ř od 3 do (O ř ikft

XsJI ftri násil (rfb
IMs iprávy rnšh'1 generálního

kontiiU v l'f íiikínfin Moii
il)JI svropltl iiároohopo
dšřl váfuá otAikou U Ho Hiáty

i4hy dopj Uk daleko le veške-řo- u

spotřebu iiikrif simy vyrAbAtl
budou a tlifi s isme evropk4 iioj

Ispllho spolřebov(el ekrl (f lf

Mtatístíkov evroplií iJUllli 1 v

roc l!M vyrobeno l o 7'řioo
luft řepoS"ho eukru í řiel v

řoee předcboifiu Výrobu lukru
třtinového se v ponlsdníflt tlv(tl
lstech tdvo)n4sohiU V)flřová
nim zjištěno U nHlsr (4y
l'nls hUviiA pak ( liíořitU a Nh
raka rnJ( k piov4n h py vý

hodnější podmliiky tiel kter4kolív
zemí #vropkých Aby cukr

řepový ťnprlmm finančním vy

řiťll se mohl dlulno míli čtyry
výhodní podmínky a slc prnlnebí
cenu a úrodnost pn ly mi íu dělní-

ku konení strojp Jlrbl k ob lí
lávání a ipracov4nl řepy s vjho-l"-

poulili molno A lu s vý'(mkou
mzdy dlnlcke mají Spoj Htálf

přede všemi tememl evropskými
přednost Anglickým statistikem
jedním zjíštčno In kdello v Ní-meck- u

vzdor lacíni práci přijde

vyjičstování akru cukrovky n50
30 v Californíi vzdor vysoké midé

přijde vypěstováni akru cukrovky
na 11750 Mimo toho dlulno míli
V úvaze In padá v Houslátí jest
dosud lacinější mimo čehol jest
bohatnu kdežto pAd v Německu a

Kikousku jest dávno již vyčerpá
nou a značným nákladem pravidel-
né hnojena hýli musí Fakta tato
dle zprávy konsula našeho vzbudila
mezi cukrovarníky evropskými
značné obavy neboť lilo vidi

rychle již blížili se dobu kdy nej-lepšíh- o

svého odknpuíka ztratí

i'ro hromadnou vraždu

vznesla v pátek porota koronerova
v llutlc Mont po dvoutýdenním
vyšetřování obžalobu proti společ-
nostem Kenyon Connely Co a

llulto Hardware Co při jejichž
shoření skladišť dno 15 ledna vý- -

nucnem aynamttu a tracru ve

sklepích uloženého 57 osob na ml-st- é

usmrceno bylo Celkem vy-

slechnuto bylo 135 švéd ku a výsle-

chem jich zjištěno že prvý výbuch
klerýž vétSinu obétí si vyžádal
udál se ve skladišti Kenyon Con-

nely Co druhý pak jímž dílo

zhouby bylo dovršeno v skladišti
Hulte Hardware Co Dále zjiště-
no Že obé společnosti míly na

skladé mnohem více třakavin než

zákonem povolováno jest a násled-

kem toho také členové obou spo-
lečností zodpovčdnými za smrt 57

osob učinčny Mezi členy společ-
ností jest několik milionářů z

nichž nlkteří přítomně v Evropě
meškají

Hezky draho

přišlo ve Filadelfii prosazení ordi-

nance kterouž jedné telefonické

společnosti právo ku položení drá-

tu dáno bylo Zavedeným vyše-

třováním totiž zjištěno žo senátor
Chas A Porter kterýž o prosazeni
ordinance dotyčné se "postaral"
dostal za práci svou akcií v obnosu

$75000 ostatní pak páni radní
kteří pro přijetí ordinance dotyčné
hlasovali Je spokojili se rozděle-

ním akcií v obnosu $363000

1'oollli dynamitu
Z Phoe nix Ariz oznámeno ve

čtvrtek le ezpresní vlak dráhy
Southern Pacific na západ jedoucí
oloupen byl as 6 mil od Wilcox

pěti zakuklenými Pipiči a že mimo

jiných cenných zánylck $10000 v

mexických dolarech i pokladny ez-

presní kteráž dynamitem roztržena
byla uloupeno Lapičft bylo obl-

kem pět a dva nich vystoupli na
vlak na stanici Wilcoz a když vlak

! mil rA ) n S nall I

jevili se tito pojednou v budce

n4tl tik rr6 V kreu Ktlid
plnf( h VO přoi rul to1kirýib n

ftlkt ťifiltiA I4lného 'tupím
k #-- ií a plnili 1 proittt potr4l4
♦ eikřf h protlře lkl lirolfíb h V

fnii)h lowfililji h io-Ji- ti
rM po#iř4lijl tm#ř ♦flkřýh
p řotf Ikt l(oiilřh ! I ptíva

jim ndot4t4 řmjí ti tmri
iiontl m(MÍ lopíll #nm HyrliIA

poffiort jf#t přý tl heibythoif

Itlill n$ r OkUtiame

V t4kfj(ii I4fiu iklhomkm
podáu bl %t ítvriik o 4 v r f t rit po-Vo-

lf

$'oři0) n lakoupení iri

nu ro Ifiíky v 4(ni feřokýi
k#m o předloni lha
přiílo na j"Vo i dtva lt ř"iií
ífovanA zpr4vy l%ki by ml oid
nutvi-- iipln 14 Indi bídy noutt
fip(4vlo ílfinfrnl joii a 1 rol

íiřo4ny byly J 1 i n A z lt příčiny
aby n'l dli noví onjidnlcl od

rtiíi lích odvrácení nebyli nacná
čáol o#a InlkA dl doznání oUn
t ň nemá zcela 14 lna pícn pro do-

bytek aníl pení li zt 'patření
emene takle nedontann li ejim
rychU pomnul budou prý mutet po
WlJinA taujrnuté pozemky oputíli

hl nt (Mtkhiďny

Sekretářem pokladny vydán byl
v pátek výkaz nUvu naší pokladny
národní z nehol vyjímáme: Dluh

úroky minoucí obnášel ♦64351 710

dluh z nehol ne již úroky platit
přentaly l?U20ttO dluh nezúro-čiteln-

ý

í3řJ-liHi17- certifikátu n

ntřlbro je vydáno 578777U1 lukŽe
dluh l047274Stí obnáší Hoto-voi- it

v poklidné obnášela 31 ledna

I155n0330j

rříjmy a vydáni

za mČMÍo leden obnášely veškery
příjmy vládní dle zprávy odboru

pokladního $27ft043U a vydání
♦ 34523447 tak že evl ne nebodek

$6710048 itchodek v doxavadnlm
období bčžoého roku úřadního do-Hlou-

již (dušné čáwtky $3422-07- 0

Z úhrnného příjmu vládního
to tipripaaaio na clo #17301010 na

daň vuitrozemní #0034004 a na

příjmy ze zdrojů razných 11407- -

618

Dohře tak 1

Jirooklynšt! Ktávkáři na systému
pouličních dráh chopili se jnouc
k tomu iiotilednfm rozhodnutím
soudce Gaynora povzbuzeni jiné
taktiky aby vydčračnó společnosti
k povoleuí požadavku jejich při-

měli Kozhodli se totiž soudnč
stíbati řiditelslva a správu veške-

rých dráh pouličních v každém

jednotlivém přestoupení zákona
státního dobu pracovní na deset
hodin denné stanovícího a první-
mi kdož na žádost jimi podanou
zatčeni byli předseda Hen Norton
a řiditel Dan Quinn od společnosti
Aťantio Kailroad Co Oba obža-

lovaní po vyslechnutí svědectví
odkázáni v sobotu soudem police j
ním pod zárukou v obnosu 1500

velké porotč
Za prárl lpřría"

Z Washingtonu oznámeno v ne-

děli že komisař Ilill skončil vy-

šetřování nároku 472 listonošQ

bostonských za zvláštní odrnřnu za

práci přes čss vykonanou Lišto-nos- i

tito požadovali celkem $276-46- 3

a t obnosu toho povoleno ko-

misařem k výplaté 1172440 Po-

dobné podána zpráva o nárocích
lUtonošft i Providence H I t
Meridian Miss a dvou stanic

poštovních v Nw Yorku a lmto
povoleno celkem ÍC0000 Nyní
zbývají k vyřízení ješUi nároky
listonošu a Nashville Memphis
Vícksburtf Natchez New Orleans
Mobile Jakson Monlgoroery Jack-sonvill- s

a Wilmington

5a ehraai bárelá

Zákonodárstvem wyorníngským

přijata koncem týdne předloha ma- -

ně o tom kterak další zdroje pří-

jmu pokladně naší otevříti by se

daly O ničem jiném v zasedání

tomto nerokováno a zbytek zasedá-

ní stráven v zasedání výkonném v

němž o smlouvě a Japonskem roko-

váno

Ve čtvrtek byla otázka finanční

opětně hlavním předmětem debaty '
a hlavním řečníkem byl sen Gor-ma- n

kterýž na vážnost situace po
ukazoval z řeči jeho vyznívalo že

'

snad pravý stav pokladny veřejno- - !

sti zatajován jest a ie vyšetřová
ním leckde schodek by se naleznul
Na návrh jeho přijata resoluco jí!
sekretář pokladny žádá se o úplnou

zprávu vzhledem k hotovosti v po

vinným vla-ttirrád- a k mrti pra
chem a olovem odxouten byl Nei
romudek vykonán býlí mohl při-

hlásil bo jeden se Epravodajft co pi-

satel článka dotyčného následkem
čehož Neidner propužten a míuto
něho zpravodaj onen zastřelen

Proti naitrinu vyruzu

Vývozu naSich obilio a mouky
anazena byla opetnč nová rán% a

to tentokráte ne utrany zemč kle
ráž nikterak zvláštním clem na

cukr uvaleným etílena není Omá-tnen- o

totiž zo Švcdnka konxulem

naiím ze Šlokholmu že clo t 220
liber žita pSntce ječmene kuku-

řice hrachu fazoli a všech ontat-ní- h

druhu obilí a luřlřnin zvýío-d- o

bylo ia 64 centy ze uladu na
1125 a a mouky na 1174

Uhořeli v nen ocnlcl3
V páuk zničena byla v

landu požárem nemocnice "Ueaoo-ne-

Home" na Jenning ave při
čeml čtyry oaoby v plamnech za-

hynuly 1'olář vypuknul v pří-zem-

o 1 vytápěcích kamen a než

plameny na rychlí přivolanými ha-

liči uJuJeny byla celá třípatravá
budova v troky obrácena a ze 14

nemocných v ožetřovánl Um ne

nalézajících tři bídné zahynuli
mimo čehož uhořela zároveň i jed
na ošetřovatelka kteráž nemocné-
ho péči její vČřenébo opunliti
nechtěla 1'ři vyšetřování vzniku
ohni vylovena jedním ze nvčlko
domněnka že ohefl ten dílem lhá-

ři byl neboř zrovna před vypuk-

nutím plamená silný výbuch prý
v budové podlin byl Kým však

f jakých pMčia býval by oheft

tento založeu jet dotud hádankou

kladně jako! i o zprávu ohledně i
zálohy zdroj 5 přijmi a schodku I

Kteryz priiorane v prijmecn z vy
dáních vládních pravidelně se jeví ť

V pátek podány senátu
senátorem Allenem do--

fi
i a

věřující listiny "senátora" Warren
S 1CCA Aislismv ktrtl trun

'guvernérem Kolbem jmenován byl
Krok tento uoiuf n byl as g toho dů-

vodu by senát předsevzal vyšetření v

volebních podvodu v Alabarn Je- - X

mokraly při poslední volbí spáchá-- '
ných Po delším jednání o rozpoí- - f
tu pro District of Columbia kte-- i

rížio debaty k sáhodlouhým výkla- -

dům o politice finanční doužíIo i i

zahájeno zasedání výkonné v němí řA
Ě mw s t M

o boto imioaft j toníkem roKCK i

i


