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Snímoviié pohnfík ik Jm jíl

'mámili byl rftfporaéena ku při-

jmutí Philiipsova předloha ztiiu

jící nestrannou komisi kteráž má

blrau lnform a dojořmsotati

vydání takových z4kon8 jel by

přispěly ku M#-n- l proli!íníl s nl- -

mil jst co tinitl ilěhmctvu rolni

ctvu I kapitálu Předloha jist pro- -

válena dlouhou zprávou v níž se

mezi jiným tvrdl le navrhovaná

komise by také prospěla obchodní

kům Ilozruíené poměry ve světě

lěinickém spftsobily obchodním zá- -

jmftm naší země velké žkody Za

městnavatelé práce utrpěli v době

4estí let ztráta 3 4 milionft dolar5

následek to stávek a lockoutft v

obnosu torn vsak nejsou zahrnuty

ztráty utrpěné dopravovalely a

Obchodníci utrpěli a

budou tr[ěti velké řkody dokud

nebude zaveden lepší epllsob urov

návání neshod vzniklých mezi za-

městnav ately a zaměstnanými Ob-

chodníci a obchodní zájmy potře-

bují a požadují spravedlivějšího a

uspokojivějšího urovnání neshod

těmi s timiž jest co činiti a od

jichž práce a výrobkft úspěšný ob-

chod musí záviseli Čím lépe děl-

níci budou chráněni ve všoch svých

právech — tak končí zpráva zastu-

pitelstvu podaná — tlm lépe bude

zaručena jistota úspěšného obchodu

Mk vývoz

hospodářských plodin a potravin v

měsíci lednu neliší se svou výškou
valně od vývjzu v lednu roku 1895

Tehdy představoval cenu $59031-00- 0

letos $59796793 V jednotli-

vých položkách však se jeví znač-

ný rozdíl Vývoz chlebových látek

vzrostl z $9423777 na $14084392

vývoz petroleje při nepatrném jen
rozdílu ve vyveženém množství ze

$3860426 na $5:i77559 masa a

masařských výrobku z 13712375

na $16354389 Naproti tomu po-

klesnul vývoz bavlny z $320341 19

na $23380453 při současném
zmenšení váhy t 580 na 290 milio
ntt liber V sedmi měsících běž-

ného správného roku vzrostl vývos
o $14542623 ale sedm osmin to-

hoto příbytku připadá na petrolej

Žádají zvláštní zasedání

Republikánský státní výbor po-

žádal v pondělí guvernéra Indiány
Mattbewse o svolání svláítního
sasi-dá- sákonodárstva v němž by
stát v nové poslanecké a senátní

okrsky rozdělen byl V Žádosti
uvádí se že zákon t r 1885 dle
něhož dosud členové zákonodárstva
voleni jsoa jest neúsUvním a že

nejvySAí čas jest aby páchaná
křivda novým rozdělením nápravě- -

na byla — (tuvernér prohlásil ie
rozhodnutí své v několika dnech

veřejnosti podá

roky do káinír Uotun byl tak

bfd# miset pan vydavatel trt
fisstnqpiti pakli l# tollj přfidt
nad ním # nesmílaje — Dunlap
4dl aby mtt tri výhra lni jen v

hílitoa pokottt smřnén byl umn
al soudem ncvyhnvlno

V Madison Wis postřelil v dte

rf smrteln A V Pelerson man- -

lka svou naČef sám sobé hlava
kaií prohnal Z sanechaného do-pis-a

sdá se ln manlelka a činem

tím svolnou byla s toho vlak le
střelena též l do ruky kterouž hla

va před smrtonosnou sbraní si chrá

nila sdá se že Peterson v návala

árlivosti neb pomatenosti mysle
manželka tavražditi chtél a pak
sám sebe se svlu sprovodil

Polit lok

Z kengrrsa

V snémovné poslsncft přijat v

úterý rozpočet pro odbor indián

ský s témi opravami o nichž mi

nule jsme se zmínili načež vyvolá
na předloha kterouž president
opravňován byl by k vyjednávání
s Utiskem Anglií a Japanem ohled
né náležité ochrany tulena a když
by náležité ochrany do konce le- -

tofinf sezony docíleno nebylo aby
vSichni talent na ostrovech Přiby
lovských hnízdící vládou nafil úplné

vyhubeni byli a předloha tato bez

veíkery debaty schválena Zbytek
zasedání stráven projednáváním
kontestu republikána Tarsney-h- o

proti dem Van Hornovi s pátého
distriktu missourského aniž by ale
rozhodnutí bylo docíleno zasedání

po 5 bodiné odročeno — Ve stře
du v debatě o kontestu pokrajová
no konečné pak hlasování na čtvr
tek odloženo Po schválení návrhu
senátního aby prodloužen byl čas
v němž vláda na zruíení udělá po

zemkových sakročiti m&že sasedá--

nl po 5 hodině odročeno — Ve

čtvrtek skončeno konečně projed
návání kontestu tohoto a 164 proM
112 hlasům dosasen kontestu

jící republikán Van Uoro a de
mokrat Tarsney místa svého zba-

ven Na to rozpředla se debata
o sáležitosti kubánské následkem
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Konín nt I doíkám toho

lev Ne orka dokončen bil
tb% hrobky pro mrtvolu rtprei-drti- t

(íranu ktrrntil metropole
ta potuvitl n n4l a na rif 1

Mrky jil po taková Ml vlkot
v t vchQit výbora lav#bntbo ve

čtvrtek osnámeno le abírky vy

nfly již ♦i5M572íU6 uk le v ru-ko- ti

pokladníka doul 2l73''Jf7l
sbývá což k dokončení nUvby úpb
n4 irý tioDiačutn 1'akli žádné

nepředložené překálky v centu ae

nepofttavf bude prý moci hrobka
27 dubna roka přlSllho óčeli své

ma odevzdána býti

l'rý l U mmjnWl

Chicagský katolický orgán "The
Heview" přineil v sobotu správa
že prý kletba kteráž papežem na

řády Kytlřft Pythia Syna tempe-renčníc- h

a Podivných bratří vsne
íena byla nevztahuje e ony kato

líky kteří členy řáda tich před
vynesením Klatby byli a vystoupnu
tím z řáda ttkoda by utrpíli

Zázrak

Dle správy pokladního odboru

jeví se ve příjmech a vydáních
vládních za měníc unor přebytek a

sice obnáSí týž prý ř 127840 Dle

správy té přijato sa únor 113906
393 cla tlOeOOSa vnitrdzemních
daní a 9346080 přijato z pramenů
razných tak že obnáttel tudíž cel

kevý příjem $26059228 a vydání
naproti tomu pouze $25931388

Ctitel ne penmtít

V Cherokee la zatčeu byl as

14letý Ilerbert Hathaway pro po
kut na vyninutí vlaku dráhy lili
nois Central a vyietřovánfm sjlňté
no že očiniti tak chtél se msty
Oteo jeho přiiel totiž ve službách

dráhy té k úrazu a když dobrovolné
náhrada povolena mu nebyla obrá
til se k soudím leč ani tam lépe
nepochodil A to bylo prý jedí
noa příčinou proč syn jeho o "po
mstění" dráze se pokusil
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zbývajících členft též Již

? y°em 04 P°'° Pomožených př
ole achovno býti mohlo

Za milion ikwly

spfisobeno jak v nedéli a Bristol
Conn oznamováno zátopou
údolí Peaoabuckském a sice sátopa
U nemá prý dosad sobě rovné Ná--

poslířnfah dráhách v N Yorku

Chk'š?'i I5ťnu Woř#tri Miř

wafik- - l#tr'il# lhílllphí i ♦!
b#o h řnitli t HÍffcl iH-EfB-

}tou!íínf h Jfih k MAralif
m%tJ A'HÍiífif oř řirt Iljr

Knj"Iojii' of Amfic" MniltK t
ic niMifit bti-l- t lřoticn4 atir
k tito 'kli i ř['oUinolmi

l"rtiho-Jino- Jofi r

covnf t tntla ctD i holínu o

volena rebaď

lUktrrV Ttlli

Konulm naífm Annabergu
omimeno koncem týin ulitnímu
odboro ntScmu ie drobnohllným
tkotttninfm nalťirnj ietné bkt#rU
v obili do Kírncckii přiváleném A

1 nčtnečtf niroJoho)U14ři okob

co ti tA ku %k4i4DÍ reíkerého pM-vos- a

obilio do řlíe německé po-ožit- i

cbUli Z41eiit9Nt U přdve
dena radé říSwkó a vyítřovfcu(m

i nařítecf tí-ž-e provedeným ijiité-d- o

ie bakterie tjtoDt-jHo-
u nikterak

sdravf lidskému íkodlivé any i při
menífm horka bakterie ty ničeny

jsou a ie nalítají m nejen v obilí

přivážením ale i r obilí domicfm
tak že okolnosti tó nikterak k tk

kasa přtvoza obilin použito býti
nemaže Zkoumání podrobeny

byly mimo obiUn némeckýcb i obi

liny americké íe-tk- moravské

uherské a turecké s uichž ameri-

cké byly rejíintíími a turecké nej
borSími

Sa TrboltcDl tuleufl

Sekretáře m pokladny saslána ve

čtvrtek zprava kterouž opodotat
řiovan býti tna návrh o nřmž již

správu jme přinenli a kterýž Selí

k torna aby kdy by ne vládě nai

nepodařilo n vládami oatatními ná

ležitou ochrana tulena ve vodách

alaínkých saVespečiti k besodklad

néma vyhubení téchže přikročeno

bylo Ze správy té jeit patrným
že při nynéjíím nedostatečném

opatření Uk jako tak dlouho trvati

to nebude a tuleni úplné vyhuben
budou kdežto kdyby najednou vy

hubeni byli aupon penise na hlí-

dání a regulování lova jich vyna-kláia- né

uáetřeny by byly Itoka

1894 pokud sjiitcno anmrceno

bylo 142000 tuleftft t čehož

plných 60 procent bylo samic jichž
mláďata pak hladem sahynoati ma -

ifa Dia rmlhliwAhn rxlh&ilii na- -

nalézá se nyní ve vodách alaíských
více jak 300000 talenó kdežto r

jich na více jak 3000
nnIln 4„ hl čhol neb

lin-- í! - n lakálasnvm' 7
spftsobem ve babeoí jich se pokra- -

čoje
Oimúně pntárj

V Iirooklynl N Y sntčen byl

ve čtvrtek požárem tenementní je-

den dam na Protpett al při čeml

fajfce tím svobHlnému rslenl stří-

bra opčtné na nohy pomod Na to

rokováno tá!!itotl kutonké a

o rozpočtu pro armáda ničež saí
dání odročeno Ve čtvrtek dáno

výboru ca opevnění naíebo pohře! I

povolení k návštěvě přístavu new

yorskéhot povoleno několik sou

kromých pMloh pensijnlch

povolen rozpočet vojenský v

obnosa ♦232711000 povolena stav

ba dvou celních křižákfi a zbytek
sasedánl stráven rokováním o otás

ce kubánské

V senátu došlo v pátek k proje
dnání záležitosti kubánské a tu po
tuhé debatě v níž vláda Španělská
co nejostřeji kritizována známá re

soluxe ť 4 proti 6 blasam přijata
Debata poutala k sobě pozornost
téměř víeoh zástupen diplomati'

ckých ve Washingtonu se nalézají-
cích a zvláště ostrá řeč jindy váž

ného a odměřeného Khermana sle

dována co nejpozorněji Návrh

aby resoluce obmezena byla pouze
na uznání povstalců co moci válčící

a aby vynechán odstavec požadu

jící na presidentovi zakročení d

vlády španělské ve prospěch dosa

žení neodvislosti Kuby poražen fií

proti 2 bl a podobně poražen 52

proti 17 hlasflm návrh aby presi
dentem Kuba za neodvislou repu
bliku bez ohledu na Španělsko
uznána byla O páté hodině zase

dání na pondělí odročeno — V

pondělí přijata předloha kterouž

mužstvo námořní o 1000 mužS roz

množováno jest a po přijetí celé

řady předloh íiríího významu ne-

majících zasedání po 4 hodině

odročeno

Důtka Itayardovi

Výbor zahraničních záležitostí

podal konečně v úterý sněmovně

poslanci zprávu svou ohledně zále-

žitosti velevyslance naítho v An-

glii Ilayarda a sice odporučil aby

Anglii veřejným použitím slov

výíe zmíněných dopustil se pře- -

stupka proti diplomatické slušnosti

ft porn5nl výsad t vysokým posu- -

vením jeho spojených neboř má
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resoluce besodkladně přijata 'Bedo jící: 'Hodil usneseno sně-byl- a

proti čemu! některými členy j m0vnou poslanci! že Thomas K
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