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a#tf)iereM'' pensím o"
ntřlinjfi-- f i pře I odročením "

léno jeité $IO'Oii0 nl lllpoístí

stavby nové rninoovny vlá lni

Denver Vsj čtvrtek v debaté

f Jimi řdiiotítd iokrsčováno Ná

vrh aby obrslání njeilnár lni ko

fereme penřlftí inovu V úvsS

vifo bylo p iřilen 51 přolí 9 bt

pod bil byl 4'i proti 10

hla5rn návrh aby zásťipi ům na-

šim v konfron' 1 té náiol dán byl

sby na lá Iný jiný pomér nel 16

ku I nc řisťipovalí Na ť při

kročeno k projednávání rozpočtu

př' zákonodárstvo pro rnofl vý-

konnou a pro dvůr sondnf vřtíina
tasfdiol večerního témř do 12

hodin trvsjíi-lh- věnována ale de

btl politické vyvolané senátorem
ťhanďlereřTi a Ne w llsrnpshire
kurfl promluvil "o volebních rn

thodiih demokratických

V senátu netrvalo zasedání pá-Uč-ní

dlouho nefrfif páni senátoři

připravili se cfelřlí na celoroční ta- -

sedání v nichž v tosbtdnl dny ta--

sedání kongresu vykonáno býlí J

rneio co uostm ia zasiiani nesou-karněsíč-

vykonali s nepodařilo
Z toho vo projednáno bylo taslo -

buje zmínky rcsluc Mandersono--

va kterouž odstraněno býti má j
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Konkurente paroplavebních spí
Isěnoaií tel Hu stavbám Mí no

tých t nových je! předstihnout
mají M n jlfiil toho £iu r

kořfl DodřtSS liebjla předstihnut
rychlost psrnlki Cnardké společ
iosti "'urania" kterf v říjnu m

roka urazil cestu i jiHenstj uu
do Nsw irku it ft dní 7 hodin i

23 minuty Avlk předstihnout
tn4 rychlost tu ImUÍ paroloď "Ile- -

roie" kterou sttví fine lUrlrnk
A Wolf! t lUlfastn Irsku pro
paroplavební Společnost "Whlt
Star" Htavba Její pokračuj velmi

rychle: ve smlouté výslovně jri
vyjednáno i lof musí liti způso
bili oraiiii cestu atlantický
oceán cni t)ft lam o holin dřív
Bl ňejřychlejíí toho čísi loď A

too jest Lnania" — "Heroin" o

hladiny vodní bu 1 ! utop dinu
i4 o dvou šrooeo'i Jezdili pak
ni jii r 1 m

-

Imana trarU rxp4la
Členové komunUUtké o hře lc%- -

říš ani S míle h Corning la f

cf dohodli ae kuixtfm min týdne
Iv rocpuMtt ohm iroíl tlrchnr c4

♦aikjr % rocdIK e o majetek meti
boo Hoitli5n4 t&jmjr dřdicft o

tiarelých členech oadu
do rokou ajriTcfl konkonní pod-Ut- y

to ani lil hlavní příčinou
rotpuiifnf jt Zakladatelem ko-

muny této byl K Cahet před ato

roky ta doby fraocnaroké revoluce

Tehdy acbralo ae 69 výstředné
£lenQ a odjeli i Ilave-r- u

do Txaa kd e QRadili u Čer-

vené řeky Vnitřní ipory ale
roí trhaly obec a č&at její ae odch-

ovala no New Orleannu Ualyiev
0 tom Cabet přijel do New Orle-ana- a

a postavil e olxi v čelo
ne ní do Nauvoo lila

kdel obec nějaký čau prospívala
Nové spory ale bouraly zaxe obec
a Cabet ae 170 přívrženci odebral

le v roce 1856 do St Louiao kdež

ještě téhož roka imřel Zbytek
obce odstěhoval ne do okr Adama
▼ Iowě a založil íde Icarii kleri
iivořila až do ynějika V 1879

udala e mezi nimi eilná roztržka
a to n&sledovalo rozdřlení majetku
Zbytek členi pak zůstal ta do dnes
a rozdílí ae o to co jeitě zbylo
Pokos nebude se vícj opakovat

hUktípH otarbě

V New Yorka sřltily e v pátek
dva rozestavěné domy a jeden dam

který ž strhován byl při čemž cel-

kem 5 osob okamžitě usmrceno a
19 jich těžce poraněno tak le smrt
mnohého % nich očtkávati ho dá
Prvé neštěstí událo ne po 9 hodině
ranní na 43 ni a 10 ave kdež
trhováním osmipatrového doma

40 dělníků zaměstnáno bylo
Budovy této používáno před lety za

sladovno jelikož ale bczpečnea ne-

byla byla po pohlední dva roky
prázdnou a konečně stržení její na-

řízeno Nejvyžsfch pět pater bylo
ifasině sneŠeno to v Sak když se

strhováním patra třetího započato
idě pojednou se sřítily a všichni
na lešení se nalézající dělníci až

' do sklepa svrženi a spoustou cihel
% malty to zasypáni Tři z nich

hýli na mftě usmrceni a devět jich
těžce zraněno — Druhé neštěstí
odálo se po třetí hodině odpolední

? při stavbě dvou tenementnfcb ba- -
ďov na Orchard ul kdež násled-

kem slabých základa sřítíta se stav-

ba Jil ve výii čtyř poschodí se na-

lézající Dva dělníci byli na míatě
usmrceni a 12 jich těžce zraněno

Kontraktoři stavby této byli zátce-- '
ni neboť zjištěno že xdě byty až i

příliš slabými malta že nestála za

nic a železné trámoví že vůbec ne- -'

bylo ani náležitě zapuštěno

Házrjte brambory
Každoročně přiváženo jet do

Spojených Stála s Evropy značné
bramboro neboť spotřeba zdejší je
daleko vyšší než úrod Tak roka

'

minolébo importováno z Evropy
2868221 bullo t ceně 11205416

proti 4061359 buŽlfim v ceně
1 1698708 v roce 1893 Taaovéto
množství aemčat při veleno sem

bylo vsdor tomu že v letech těch

fihiiáMs a lt přftmlřfln AI centy
lt Imil plaeeno Dle nhn líniiri
i kř při pMovánl ismřat lil

při plpftlrl stfleftff vlho
♦ 'idy ♦ 4 V Nřmsí ku sklileno
hnf lrMl70 pI ti!8 iniiřat a

dáms li jim stejnou cenu lomil
ty tdejííml tu strlena ta ni ohrov
ká stim ♦M?0Muss tmí jrt
e imkřále více nej my t ! ra ně

strlili a as ťdik kolik ! ( vel
kerou A rodu pínftice bitlny m%
a pohanky v rwv minulém dostáno

Hái týtsf mas

Ilv ipráy sekretáře orby Mor
tona vyvezeno bylo za minulých
dsvřl iněoíca f Hoattálí do Anglie
3f)5910 kmft dobytka hvělho ta

nřjl obdrleno 25fiO0OO V tém- -

Iv ée vyvsíeno bylo do Anglie
211346000 Ib slaniny v cení f afl
800000 Do Německa vyveleno
v roce minotém víeh vindy poutě
fllíi k jsíi dobytka do Helgie jen
4613 kusá a do Francie 113 41 kns

D l 1 ledna 1P95 do 19 února vy

veleno do I ranci 13335 kunti do

bylka Mimo toho vyveleno za rok

minulý do Francie 7763370 liber
soleného a nakládaného mana imc
rického v ceně 02I6hí do Ní
mejka v témle roce vyveleno ho

za posledních A měsíco roku minu

lého do Německa 9431535 liber a

do Francie 3903004 lb

Je pererolncl

Hpanělnkým vyslanectvem ve

Washingtonu oznámeno v pátek že

na Kubě jest již po revoluci IV
kud zjištěno býti mohlo nepřistála
u ostrova ani jedinká z očekáva

ných ezpedicí z Key West Costa

iica a nau Domingo a španělskou
vládou učiněna náležitá opatření
aby také z míst těch Žádná pomoc
na Kubu vypravena býti nemohla
Válečná loď "Infanta Isabilla"

křižuje totiž a Key West "Naeva

bipanta" křižuje při pobřeží Costa

tica a "Venedído" střeží přístav
acksonvillský

Trpi zaTodSofinim

Náš konstil v Paso det Nořte
Mexico podal koncem týdne zahra
ničníma odboru našema zprávu o

útrapách jež obyvatelstvu provin
cie tamní ep&sobeny byly příliš
ným zavodňováním v (Juloradu a

New Mexicu V obou těchto stá
tech používáno jest k zavodňování
hlavně vody řeky Itio Grinde a

přítoků její následkem čehož pak
řeka tato v dolejším toku svém té-

měř vyschlou jest a ohromné lány

pozemko v Mexiku jež dříve řekou

touto zavlažovány a úrodoostí
svou pověstný byly nyní v sucho-

páry proměněny jsou

Zaebj obili
Dle březnové zprávy odborného

hospodářského lima "Orange Judd
Farmer" nalézalo se koncem týdne
v rukou farmerfi 563239000 bušlfi

korný 154578000 bušlfi pšenice a

254174000 bošlo ovsa Zásoba

korný jest o 100 milionft bužlo

menší než před rokem při tom ale
nesmí se zapomínati Že úroda byla
o 275 milionů bušlft menší Nej
větší úbytek v zásobě korný
jeví se ve státech Iowa Kansas a
Nebraxka

Htav aársdaibe dlabu

Odborem pokladním uveřejněna
byla v pátek následovní zpráva o

stavo národního dluhu Dne 28

února obnášel dlah národní po od-

ražení hotovosti v pokladně $890-41292- 4

což bylo o 134038328
méně než před měsícem Zmenšení
toto vysvětlováno jest však při
jmem zlata na účet pohledně vy-

psané půjčky na kteréž dluhopiey
dosud vydány nebyly Dluh úroky
nesvucf obnášel téhož dne 085-04386- 0

dluh a něhož úroky platit
se již přebaly 11779800 a dluh

nezúročiťdný 31787366 takže
vlastně celý dluh I64I3e6057
obnášel Hotovost v pokladně ob-

nášela 1798090901 — Příjmy
vládní obnášely v únoru 122888-65- 7

a vydání #25696035 takle se

jeví schodek $2807978 Za posled-
ních osm měsíců obnáší schodek v

příjmech t vydáních $36295771

V Min FřincUVa spřUobena v

pátek miřii enai Diví I II Ji
meem kteřýl na dveřích obchodu

svho vyiMt náledotní "prokU
msri" velkým červeným písmem
tíítěnotií nWfiéí Východní
průmyslníci mří dlninlvo tui
hlsdern a ohtdomictvo ns na mi

sinu řitá If K'rie tsto nemůže
Iřvsil dle Naf jndinká pá js
v řepiiMin pfifukí Ukládáme

dnš na rniné sbnlí cuoiemtké

pruž tedy nec bránil e před vykK
řiafoviníni vý hdníin ?" — Jame

jest typb-ký- Američanem a jed
ním z prtýt h pionýrů kalifornských
V rozrnluvé ss lrvnhjem prohlá
sil se ve přispřiih odlfíení stitŮ

pnifiikých od l'nie a utvoření
moststné refttihtiky s presidentem
a kabinetem 'Jedinkou naí spi
sou" vv tijřii se "jest utvofrní
republiky a nlolenl dsné na výrob
ky výt hodní Můle to f fovedeno

býti bez vypálení jedinké rány a

docíleno by tím bylo blahobytu
pro veskeren lid náš Vše co ln
třebiijeme vypěstovat a vyrobit si

tu můleme samí a proto měly by

státy západně od pohoří skalního

sloučeny býti v jedinou mocnou

říši My n bienic aby výohod

tíředpisoval nám jakými zákony
řídili en máme neboř zájmy naše

jsou od zájmů jejích řfzné Vý-

chod nerozumí naší čínské a japon
ské otázce a p dobně nerozumí

mnohým otáikám jiným My vy
těžíme za $15000000 drahých ko-

vů ročně my máme tu vše co člo-

věk potřebuje a unikneme li jen
soutěži východní kteréž dráhami
nadržováno jest tu nastanou nám

dahó časy a práce bode dosti pro
všechny i pro naše potomky Mů

žeme míti s východem smlouvu je
dinou a to pro případ války smlou
vu to pro výboj i odboj a žádné

sváry by nemusely meii oběma re

ubtikami býti I my byli bychom
ro Ameriko a svobodu"

0 sebevraždo

pokusil se v úterý v St Joseph
Mo 22letý Geo Weaver a to z té

příčiny ana mo matka nějaký ten
cent na útratu dáti odepřela Mla-

dík střelil se z revolveru do prsou
a zdánlivě mrtev k zemi klesnul

Záhy obklopen byl davem zvědavců
a když přivolaným lékařem za

mrtvého prohlášen byl povolána
nosítka jimiž do márnice odnesen

býti měl V okamžiku však kdy
tyto se blížily vzchopil se Weaver
a vpálil si další dvě rány do pod-břiš- í

ale ani těmitc ještě životu
svému konec neučinil O zachová-

ní jeho při Životě se pochybuje

Z VTashlntonu

V sněmovně poslanců zabájsno v

úterý hjed po zahájení zasedání
rokování o rozpočtu pro odbor po-

štovní jiikoŽ ale sněmovna ua

opravách senátem přijatých shod-nou- ti

se nemohla od dalšího jed-
nání o něm upuštěno a přistoupe-
no k projednávání zpráv výboru na
záležitosti dělnické a výboru na

veřejné budovy a pozemky Výbo-
rem prvnějším odporučováno uuo-řen- í

zvláštního výboru smírčího

kterýž vyrovnával by veškery spo-

ry mezi dělníky železničními a

společnostmi vzniklé Dle předlo-
hy této odkázáno bylo by vyřízení
veškerých sporů tříčlennému vý-

boru a soudu připadalo by pak prá-
vo rozhodnutí smírčího soudu to-

hoto prováděli Po přijetí několika
dolatkŮ z nichž nejdůležitijšf jest
onen jfjíž ustanovováno jest že
dělník kterýž by rozhodnutí soudní
neuznal a dlo něho se neřídil pro
nevážnost k soudu trestán býti
nesmí předloha dotyčná přijata
Zbytek zssedání věnován byl chva-lořečf- ra

o zemřevším poslanci P
S Postovi a Illinois Ve středu
po delším rokování o odporučení
vfboru aby pro novou budova tis-

kárny národní čtvereo Mahooybo
zakoopen byl přikročeno opětné k

debati o rozpočtu pro odbor po--

étvrtsfním projednáno I přijato
84 souk rotných širšího významu

hemsjírfch přslloh senátnírh na

čel rokováno o oné pobilo rozpon-ti- t

pro stu Km diplomatickou
kte-ron- í

na přípravné prám k položení

podmořského lani do Hawit 1500
tioo povolováno býti mělo i návrh
abv snřmoTřii od odporu svého

protí povolení částky dotyčné a

stoupla 150 proti 115 hlaiům po

řalen

V snšmovni poslanců rokováno

byto v pátea o růmých předlohách

roipočUivých a jejíkol na opravy
senátem navržené nepřistoupeno
o Ikáiány tyto vesmšs výboru kon

ferenčnímu Návrh aby k zákonu

O obchodu mezistátní rn připojen

byl dodatek Jímž by společnosti

polidnjící nililho dovozného nel

Jtké sszbou pravidelnou určováno

Jest trestu v obnosu $5000 podlé

haly poražen byl 167 proti 103 11

Dáie přijat bvl zákon ochranu tu

leňů v moři líchringově za úvel

mající a podobné přijata i senátní

předloha pntiloterní Přel úkon

čením zasedání přijata ještě z o su-

nou většinou předloha kterouž W

V irginii $181306 obnos to přímé
dané válečné navráceno bili
má V sobota bylo v sněmovně

neobyčejně živo a snad ta celý čas

zasedání nevykonán tak značný kus

práce jako v den tento V zasedá-

ní denním projednána celá řada

různých předloh širšího významu

nemajících v zasedání večerním

pak projednávána zpráva v {boru
konferenčního o rozpočta pro služ-

ba civilní Debata o tomto byla
nemálo bouřlivou a hlavně debato-

váno tu o článku jímž pět milionů
dol jakožto bounty za rok minulý
cukrovarníkům povolující a týž ko-

nečně po 2 hodině - ranní přijat
načež zasedání na 2 hodinoodpo-ledn- l

(v neděli) odročeno V zase-

dání nedělním prošla celá řada

soukromých předloh pensijnfcb z

nichž nejdůležilější byla ona gen
McCIernandovi pensi v obnosu $100

měfčně povolující Na to jednáno
o zprávě výbora konferenčního

ohledně rozpočtu pro odbor indi-

ánský a jelikož shody docíleno býti
nemohlo poslána předloha dotyčná
opětně konferenci V zasedání ve-

černím rokováno o rozpočtu pro
ilažbu civilní a týž konečně schvá-

len a podobně stalo se konečně i s

rozpočtem pro odbor indiánský
Po delším rokování o ostatních

předlohách rozpočtových zasedání
odročeno Zasedání poslední pon-děl- rí

postrádalo již veškeré zají
mavosti neboť o všech sporných
položkách jednotlivých dosud ne-

vyřízených rozpočtů docíleno bylo
dohodnutí a zprávy výborů konfe-

renčních pouze schvalovány Po

jedenácté hodině vyslán obvyklý
výbor presidentu oznámili že sně-

movna k odročení jest připravena
načež po vzdání díků předsedovi
Crispovi za "nestranné" jednání
zasedání 53 kongresu tímto právě
o hodině dvanácté ta skončené

prohlášeno

V senátu pokračováno v úterý v

rokování o rozpočta pro službu ci-

vilní debata ale neskončena ba
ani ty nejdůležitější články finan-

ční dosud neprojednány Nejtužší
debata svedena o návrhu aby vy-

placena byla bomty cukrovarní-

kům za rok minulý as lito opráv-
něni k ní byli jelikož odvolání její
stalo se příliš pozdě a konečně ná-

vrh tenti 45 proti 20 hlasům při-ja- t

V zasedání večerním proje-
dnána a přijata celá řada předloh
širšího významu nemajících Ve
středa v debatě o témž rozpočta
pokračováno a ta debatě o finanční
otázce kteráž návrhem Gormono-vý-m

na vydání za ato milionů dol

dlužních poukázek na pokladnu
jakož i návrhem Miltae na odvolá-

ní flkíin tiroaíilenta k vvdlvAnf

dlohopiso ©privňojfclbo vyvolaná
ojli měla fconeo ncinen um te

_ __í i i _u li t:iiHunům --su umvwu suj pev i in- -

sův pak návrh předsedou co mí- -

zbytečné ono řečnění jímž po
smrti člena kongresu mnoho draho

cenného čís u mařeno jest V zase

dání výkonném schváleno bylo mezi

jiným jn Wilsona generál- - A

uim posunisirem v sooom roao-ván- o

pilně o různých rozpočtech a

nejdříve projednány a přijaty roz-

počty pro odbor hopodářský a na

opevnění Značně času stráveno
rokováním o zprávách konferenč
ních ohledně rozpočtu indiánského
a o rozpočtu pro námořnictvo ji
míž položky sněmovnou přijaté
značně snižovány byly V zasedán
večerním v debatě o předloháctn

rozpočtových pokračováno a nej
více času vyžádal si rozpočet pro
službu diplomatickou z něhož jak
známo sněmovnou položka $500-00- 0

na přípravné práce k položení
lana na Ilawai vyškrtnuta bylay
Než zasedání po 2 hodině raonii
odročano usneseno 32 proti 27 blA

aby výbor konferenční na přijeti
položky léto stál V neděli odpo-

ledne v rokování o jednotlivých
rozpočtech pokračováno a značně
času stráveno opětně rokováním o

rozpočtu pro námořnictvo a jelikož
pak senát od snížení položky mi
stavbu nových lodí ustoupili ne-

chtěl konečného rozhodnutí nedo-

cíleno Kozpočet pro služba ci
vilnl jak výborem konferenčnín?

končeno odporučen přijat V tř
sedání večerním opětně debatováno?}
o rozpočtu pro námořnictvo a 3?

proti 29 hlasům usneseno státi naA

voní oy pouze siavoa uvou mísu
třech lodí válečných povolena byl
a zároveň aby vyškrtnut byla po1

loíka stavbu dvanácti lodio torpé-- '

dovýcb nařizující Zbytek tase
dání přes 3 hodinu ranní trvají v

bo stráven rokováním o rozpočť
pro službu diplomatickou a koneo
ně přijat návrh aby přistoupení
bylo na požadavek sněmovny jínr
položka ve prospěch položení lan

na Ilawai škrtána jest V pondt

přijata byla celá řada předloh i
šího význama nemajících & přtji
rozpočet pro námořnictvo jakoíA

rozpočet na nhrtženf schodku čítr

práce veškerá ukončena nač

jmenován výbor kterýž president1

si oznámili měl že senát k odrK
ní připraven jest a udeřením ho

ny dvanácté mfstopresidentem
euut ia BKuncene proniaseno

Demokraté v Mlrblfaa

čtvrtek v Saginaw a navrhli nyr
Šího nejvyŠšího zoudce Joho '

McGratha opětně pro týž úřad(({
J Pailthrop a S D JJrooks nav'
žení pak za řiditelo ociversity
přijatých resoludch vyslovila %

konvence
_ i

to nejrozhodnějším

(
pourm ve prospěch svobodoéb:
neobroeseného raženi stříbra'

í


