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III _ ILlí—iri Jíl věsme riinaiiinj vyuoro

iálJítoli tahraničné — Menátořem

1'iíf'rem t Kansa navrženo Jméno

vání přtiéieni koniii platem $40Q

měsíční kterál by vyšetřovala Jaký

systém penílnl by pro zemi naší

nejlepšfm byl Po předneŠenl řečí'
sen Allena a Nebraky v které!

háj ni p'puliti pře I nsrěeiilm Jako

ly nad o všeobecný rozruch usilo-

vali přijaly 33 suukrm ých předloh

penzijních račel po krátké schůit

výkonné zasedáni v 315 odročeno

V tiijma Knhy

Jednou z prvých předloh kteráž f
Irubém taedáni 54 korgresu byla v

senátu předloha podaná senátorem '

Calletn z Foridy a kttráž ani: "liudil
usntštno že doustátí Americké

uznává republiku Kubánskou co

vládu svobodnou a že zaručuje lida

tamnímu veškerá práva svrchované

a neodvislé moci v přístavech v trá- -

vomocnoeli Soustátí se nalévajících" j

Teprve z osmi států

zablátiv bvlv talernuíku státního od- - 1

boru úadní zprávy od guvernérů o jfj
výsledku volby nresidentskýcb etek-- I

r

torrt a sice ze slátů Alabams Con- -
necliciit Dolaware North Carolina

Indiána Marylsnd Oho a New Jer

sey vna 4 roky uoctiazeiy zprávy
ony ještě pomaleji tak že konečně

když ani na písemní dotaz odpovědi
nedostal ruiisel zvIáAtní posel poslán

býti do Nebranky a Montanyaby do-

svědčení o zvolení těch kterých elek- -
'

torů přinesl J
1'ruhlbičnl dudaUk

ústavě státní v South Dakotě bvl I

zrušen při poslední volbě dle úřad- -

nino sčítaní většinou wiuu niasu ao
všech hlasů při volbě odevzdaných

bylo ve státu 82777 pro a proti
odvolání dodatku onoho odevzdáno

dohromady hlasů pouze 57722 tak

že značná voličů na otázce té záj

mu nebralo Z organizovaných okre- -

sů vrhlo jich 18 většinu ve prospěch

prohibice a 34 proti probibici Ve

váech 15 nezorganisovanjch okre

sfcb byla prohibice poražena

Vzdal se popollsmu

"Generál" J 8 Coxey původce

V posledních dnech vydvná rprávs
odboru hospodářského věnována jest
výhradní pojednáni o rrnách rAinfrh

plodin hopodářkkb Jk41 I pros

placeni bj!a ) léíe obnášela

průměrtá í#n koray na firmě 214

proti 25rji! řnlii lmkéboj průměrná
cena €filf lvi 71" proti 609 cttl

roku mlnaléřirtj lit 403 j r o
' I 41 c'

ovsa I5 proti 31 7- -
pohanky 3l

proti 41 2a sladkých aemčat 817

proti in O l tabáku s

proti J0o libra

není f 1 5 1 proti
- :' aa ťna a

bavlny fl proti 7 fi t libra — Hlav

oiimky tu {rosince rJli'!rv&n

odborem hopodářkýni na79iproo
proti I 4 r r kj loňského í! pr
roku lMMafMfi pr roka 1891 V

jednotlivých státech stojí si oiimkt

následovní Ohia 101 Michigan I0
Indián loo IliinoU OD Mioari 101

Kansa 101 Nebraka 93 a Caliíornii
ď7 Seto bylo oíimkjr 1053 procenta

roilohy na rdi letos oziniki sklizena
totiž 3304470 akrů

VIlMIprtl 0 dl vřienl

V Laramie Wyo vloupal se ▼

noci na ncdřli do tamrifbo vězení

jedet tulák a ráno naletvn klidné

na lůžku odpočívající Při výslechu
udal že nemohl nikdo noclehu na-

jiti a jelikož doc byla mrativoa a

on runoouti nechtěl jednoduše se

do vězení vloupal

Důležitý rvTathk
vzhk-de- k torno kdy ta taujmató

domoviny dané platili ra jhí vydán
byl f poHlwdufch dnecb uejvyíšíro
soudem south-dakotský- m Kozsadek

tento vydán v případu osadDÍka

kterýž roku 1383 pozemkové ářado
vně d&kaiy podal íe vřeni podmín-

kám zaujmutí vyborřl a jtboíto po
zemek r 1885 za údolem odančoí

odhadnut Mezi tím ale "pr&fovánl"

bylo komiHařem pozemkové úřado-

vny zruHťno a po odvolání e k sekre-

táři vnitra r 1880 nové důkazy poda-

ný Kok příd tím však pozemek
okresním pokladníkem prodán za ne

zaplacené daaé a v náležité dobé tak
zván "tax deed" vydán Soud nej
vyimí nyní rozhodnul že prodej onen

byl nezákonitym an za účelem ulože-

ní daně odhadován býtt může jedinS

pozemek tehdy když zaujímatel jeho
d&kazy podal že všem požadavkům
zákona vyhovčl a když následkem

toho pak patent vydán mu byl

Drojí ggmovražda

zadušení svítiplynem oznámena byla
v sobotu z Boo onu a sice spáchali ji
známýsvobjdářa předseda poslední-
ho avobodářkého kongreau Samuel

P Putman a aleóna Mary L Collina-ov- a

též známá nvobodiřka kteráž

poslední dobou řeSníním v zájmu

etraoy ae zabývala Oba cestovali

po poslední tři týdny ftpolecně a přá-

tele jejich nemohou pochopili co Ze

je ko kroku tomu dohnalo

Žaluje upolkofé ářadnikj

V Jackxonviile Fí a podána maji-

telem vleíního parnfčku "Dauntless"
žaloba proti kapitánu celního parníku

v-
- spolkového a proti výbtrcírau celnice

na náhradu v obnosu (20000 od

každého pro nezáaonité zadržení

lodě jeho minulé nedéle kdy z pří
stavu vyptouti cbtil aby o zacbrá-nžn- í

skuoru N F Cobb kterýž o

New Smyrna na ročlčinu vjel ae po
kuail Úřadníci zamezili vyplutí
parníku na tom základé an mysleli
že to pouhou záminkou jest a že

vlastně loď ta ta filibuslerskou vý

pravá na Kubu vydati se míní K

doxnčoee té oprávněni byli tím že

parník onen již několika výprav po-

dobných se zúčastnil

Fřljmj voltrozemiiícb daní

Dle zprávy komisaře vnitrozem-níc- b

daní obnáiely přijmy úřadovny
té v uplynulém roce úřadním 1 146

330615 protí $143246077 T roce

předchozím a proti $147168449 v

roce 1894 a $101004989 roku 1893
— Z obnosu tobo bylo $80e7OO7O

dani i libovio $30711629 dané i
tabáku $33784225 i LÍpojo krále--

$131 dani bankovní a i(Al)3 i

přim& řftmýfh

( hnlřřa

řállla inaínrtti mírou roku Iftoíníbo
meal vepřovým ttobytkrm v iimt
a dis zprávy státního výboru hotpo~
dářsWho plných 30 procent vríkr- -
rébo dobytka tutového v Jí slám

iKxliíblo Vofi padlých ktift nvá

din jst na 100000 a itrála í iřm
rftrn tím spflsoi]ri& o lha luj s na

$ 1 5000000

Vmh s# nlilfinnt

V Tittsburgii odbývána v pálek
společná porvfa iátnpcň oni hor

nitké a v ý horem unjitslfl uhlodolí
ohledni midy a vzdor tomu I jedná
ní nřkolik hodin trvalo nemoďo

ládníbo dohodnutí docíleno býti
Horníci p' stavili si požadavek 74

renta od tuny ! 1 ledna a 70 centfi

v dalíích deseti mísících kdežto

majitelé dolu nabízí pouze CO cenili

v prvýth dvou měsících a 75 ceutft v

měsících zbývajících Jelikož žádná

a obou atran od zanjmulébo stano-

viska Dstoupíti nehodlá jsou obavy
že ta následek mfti to bude stávku

na kteréž by přes C000 horníků se

podílelo
Úroda v Illlnolí

Dle zprávy ttátníbo hospodářské
ho odboru otnááela v Illinois úroda

korný 288600000 buálft Průměrem

sklizeny z akru 42 buSle a pr&měrná
cenaobnáii 18 centů Úroda letošní

jest tou nejvřtíl v dějinách státu s

výjimkou roku 1879 kdy sklizeno

300000000 buSlů

Uhelný trust

založen byl úle zprávy v páteL z

Kanaaa City došlé majiteli uhelných
dolů v jižním Kansas v nichž ročně

na půl milionu tun ae tčži Trust dal

si jméno Eansaa Commercial Coa]

Co a zařízen jest prý na takovém

pokladě že prý mu zákon proti-tr- u-

stovní na kobylku nemůže

Cbtí méně okresů

Z Topeka Kan oznamuje se že

nově zvolený guvernér Leedy v po-sels-
tví

svém ku státnímu sněmu

odporučí zmenšení počtu okresů v

západním Kansas kdež vydržováním

apráv okresních zbytečné prý břímc

poplatnictvu spůaobováno jest Na

vrhuje ae aby 40 okresů ležících

západně od 99 poledaíku sloučeno

bylo v osm okresů čímž by značné

úspory docíleno bylo Proti tomu

očekává ae pouze odpor měst jež

by tím o sídlo okresní a tudíž í o

značný obchod připraveny byly

DvoJaáMbná sebevražda

oznámena v pátek ze San Fraucisca a

sice spáchala tam samovraždu paní
Smh li Cooperová a dcera její
Harrieta Obě známy byly pro
mnohé lidumilné činy a braly činné-

ho podílu v práci církevní Přiná

ležely ku kostela pastora Browna

jebužto obžaloba pro nedovolené

styky různými členkyněmi církve

tak značného ruchu vyvolala a z po-

čátku byly nej přednějšími jeho

Kdyl pak se přesved

čily že obžaloby ty opodstatněnými

jsou obrátily ae a pronásledovaly

pastora co nejurputněji a tím značně

nepřátel mezi dřívějšími přáteli si

spQsobily To účinkovalo na mysl

jejich tou měrou že konečně ku

sebevraždě ae odhodlaly a tuto otev-

řením kohoutků plynových provedly

Zalaji městě

Město Urbana O jest žalováno

pojišťující společností Pboeniz %

Hartford na zaplacení úpisů v ceně

$50000 IL 1888 rozhodla ae totiž
městská rada zavěsti do města pří
rodní plyn a místa 40 mil vzdálené-

ho Poněvadž hotových peněz ne

bylo vydala městská rada úpisy v

ceně $250000 jichž část společnost

odkoupila a ku stavbě plynovodu

jakož í nutných k torna budov ihned

přikročeno Podnik však ae nevy
plácel a konečně musel být na to
zavřen Měato nemohlo zaplatit ani

Phoeníi lilují rnfstr jsítí Jiní kapl
UUté u spolkrtvlho šandu a clá
lttoba rspr4snlnj Čátko 1100000

Jik se ftilstft I loho vyplete lůstárá

proutím bádinkoti

V láma favsdflsváaí

Do Denver přibyl v pátek kapi-

tán II M Clíitten lř cd sboru

inlinfrŮ armády spolkové" a sice

ta úlinhm vyhledání místa ktWl
nejlépe hodilo by ku lííiení vel

ké nádržky v nfl iirhyrována
býli by mohla voda a Jara a hor

lenoucf kteráž přítomni k žádni
mu prospěchu není které! by ale
v ltě a výborným prospřehem k

zavodňování používáno býti mohlo
Na předběžně práce a podnikem
tímto spojeié povoleno bylo kon- -

£reern ♦ j"0j(iO a ukáže li se to

býli úpěsným zajisti le v pracích
podobných pokračováno bude

VJHr
V Kansas City založena byla před

rokem nová společnost plynárnická
Miouri (lt Co nárledkem čehož

stará společnost Kanas City (las
Co počla se snižováním ceo tak že

konečně oběma plynárnami plyn za

50 centů 1000 krycb stop dodáván

yl Nyní se oznamuje že nová

společnost byla společností starou

vykoupena a že cena na $100 za
10g£

krycb stop zvýšena bude

Hude zaváJět opravy

Zvolený guvernér michiganský

Fingree který se osvědčil mužem tak

rázným během tvého úřadoání co

major tnČMta Delroit chystá se k

rozsáhlým opravám jakmile úřad

nastoupí Za pomoci státního sně-

mu najde li totiž dostatek poalanců
dosti poctivých aby při něm stáli

hodlá zahájili boj proti různým kor

poracím ktará obecenstvo odírají
'rvním jeho krokem bude prý pro
sadit na všech železnicích ve státu

jízdné dvou centů za míli Požada

vek tento je zcela spravedlivý a ro--
rozumný Společnosti prodávají ve

státu tom lístky za dva centy na míli

každému kdo má doM peněz aby si

mohl koupit nt jednou za $20 lístek

na li-íí- mil kdo však kupuje lístky

pouze na jednu cestu musí platit za
míli 4 až 5 centů Tomuto zlořádu

a odírání lidí nejchudšícb chce ga-vern- ér

za pomoci státního sněmu

udělati přftrž Dále chce vymoci
snížení cen dopravních na náklad a

donotiti železnice aby státu odvádě-

ly spravedlivé dané Jen neshledá li

ae poctivý guvernér v boji proti
kapitalistůni příliš slabým

Htátof granle v Illlnolnu

Státní granže zasedající v pátek
ve Springfifcld III přijala resoluci

žádajíc na iově zvoleném presidentu

McKinleym aby ustanovil skutečné

ho rolníka za tajemníka odboru ze

mídčUkóho a sice odporučen J II

Brigham z Ohio Dále odporučeno

aby bylo pokládáno za zločin když

by dráha některému veřejnému úřad

nika svobodný lístedt na dráze nabíd

la aneb kdy veřejný úřadník takový
lístek by přijmul též požaduje se

aby železnice dodala každému zasý-lale- li

dosvědčení kolik liber neb
bušlů zboží jí svěřil a aby byla vázá-

na odevzdat! odběrateli stejný počet
liber neb bušlů zboží toho aby
sněm prohlásil že C8 1b korný v

klasech jest zákonitý buél místo
dosavádnfch 70 1b odsuzuje obcho-

dování na dodávky na bursách žádá
se aby vláda vydala $400000000

pokladničních not plné zákonité

platnosti a stáhla zelenáky nyní v

oběhu jsoucí a odpornčuje iniciativu
a referendum při zákonodárství Ta
kě obioská státní granže zasedající
v Hellefontaine přijala usneseni

residentu McKinlevmu
za tajemníka zemědělství J II lírig- -

bama

Dle odhadu nejvyššího poštmi- -

atra obnášeli bude schodek v rozpo-

čtu poštovním roka 1897 $3472419
roka 1899 11288334

V infmovni poslanrft řikř'i'er0
v úterý bsiodkls In k projednWáfií

růinfnh předloh a nf iaedán( c
roceno přijaly tM dosll dnlulilé

předlohy jikol I doditfcný rorpf
Čel pensljnf Vlehny tri předlohy
tfkajl s lálrlilosti poštovních a

Hej lůleliťjií a nich jet oria kle

ran! iiválína býli tr4 rornáUa

táylek poštovních tam kdel sv

bodná donálha dosid tavedeni není

Dle předlohy li ustanoven byt by

litoiioš v každém tikovm mílř
k leŽ by o lo nejméně 20 oob poJ„
dílo a naletí by so INtonoA klerý t y

nečinil nárok r větší plat {! ta
doručení dopiA ta c! by měl

právo 1 cent za kaMý požadovali'
— Zuedání středeční trvalo pou

té tři hodiny a v čae tom přijata
slulná řada předloh širšího výinamu

nemajících — Ve člvrtok projedná
váno nřkolik různých předloh a dvě

Širšího vmarnu nemající přijaty
Zasedání odročeno po 4 hodině

V sněmovně poslarců přijata v

pátek předloha kterouž prodej liho

vin v kapitolu zakazován jet tiačež

přikročeno k projednávání dlouhé

řady předloh soukromých a a jakou

rychlostí toto ae dělo posoudili
možno nejlépe a toho žo-- jedině v

zasedání večerním přijato jich 330

Zasedání na to odročeno na pondělí
Zasedání pondělní věnováno téměř

výhradně rokování o tom jakého
účinku bude míti zabití kubánského

vůdce Macea na daléí vývin otázky
kubánské Z dalšího jednání dlužno

uvésti usnešení by čtrnáctidenní

prázdniny vánoční 22 prosincem za-

počaly Zasedání odročeno o 4 ho

dině

V senátu v úterý mnoho toho ne- -

vykonáno neboť následkem ozná

mení úmrtí Criepa býv předsedy

sněmovny poslanců zasedání v 12:35

z úcty k zemřelému odročeno Před

odročením oznámeno illinoisským
senátorem Cullomem že ve čtvrtek

o otázce kubánské promluví — Ve

středu spůsobena značná sensace se-

nátorem Allenem e Nebrasky kterýž

podal návrh aby a projednáváním
celní předlohy Dingleyovy bezod-

kladně započato bylo a při předse- -

vzatém hlasování návrh jtbo 35 proti
21 hlasu přijat Pro návrh hlasová

lo 23 republikánů 6 demokratů 5

populistů a 1 neodvislý proti pak 2

republikáné 3 ncodvislí a 10 demo-

kratů Mimo tohoto podány tří
v zájmu Kuby a všechny od-

kázány bez rokovaní výboru na zále

žitosti zahraničně Prvá podána

byla Cameronem a Pennsylvanie a

uznávána by jí byla samostatnost

republiky kubánské a Soustátí vyzý
váno aby o skončení války mezi

Španělskem a Kubou se postaralo
Druhá podaná Millsem z Texas byla
daleko ostřejší a sice vyzýván jí

president k obsazeni Kuby vojskem
a námořnictvem spolkovým a okupa
ci tuto udržovali tak dlouho dokud

by vláda kubánská náležitě zorgani
tována a upevněna nebyla Třetí

podána Callem a Floridy a byla té

měř totožnou a onou podanou Came

ronem Po 2 hodině zahájeno zase-dá- ní

výkonné po jehož skončení

zasedání odročeno — Ve čtvrtek při

ila na řada k projednání Lodgeova
předloha na obmezení přistěhovale- -
ctva a pokus odložit! jednání o

těžena doba pozdější ukázal se býli

marným neboť pouze 13 senátorů

hlaiovalo pro návrh ten Nejhlav-néjší- mi

zastanci předlohy byli aená

toH Lodge a Chandler kteří poža
dovalí aby zákon ten byl co nejpřís
nějším a blavné jejich vlivem to

bude pakliže předloha ta senátem

buúe přijata Daléí čaa věnován

byl projednávání otázky kubánské a

sice hlavním řečníkem byl Cullom t
Illinois načež po krátkém zasedáni
o 4 hodině na pondělí odročeno
V aenáta docíleno bylo v pondělí

dohodnutí že protipřiitěhovalrcká
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známé "armády nezaměstnaných
kteráž před dvěrna roky na Wasbing
Ion táhla a jeden z hlavních aloupft

populislíckýcb uveřejnil v pátek v

Maunillon O otevřený list v němž

ostrými slovy odxuzuje ''pošpiněnou''
stranu lidu kteráž prý ae zaprodaf'
veci tak bezvýznamné :a jakocž Otí

ku slříbrařskou považovali pry dluž-

no Zároveň vzdal se členství ve
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