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byty a mlč o poet předloh íirsi

důležitosti postrádajících přijít Na

ta započato projednáváním roipoč-t- a

rt službu diplomatickou a

dání po 3 totl odroleno

V tfn&tu věnována v pátek hlavni

pozornost rokováni o resoluei svolá

d( mezinárodní peněžní konference

požadující a výsledkem rokováni by
)o Že konečné táž 40 proti 4 hlasům

přijata Proti resoluei hlasovali

ví hralriř jen senátoři Uoach i Vilm
demokraté Allen populista a Pelti-gre-

neodvUlý Po usneScnf !e v

pon lťíl předoeviato bude opětoS ro

kován! o kanálu cicatagaaoiikéai
zasedán! na pondřlt odroleno V

pondéK pokračováno v projednáváni

předlohy v zájroa prfiplavu nicaragu-aDukíli- o

a vídor vfií cnaie přátel

předlohy nepodařilo ae dociliti toho

aby k hlanováni určitý deo ustanoven

byl Rokováni o otáčce této vřno-vá- oo

témřř celé tanedání a po přijett

resolucenař[zu{(c( výboru volebnímu

vyšetření senátorské otáiky v Del a

ware taedáuí odročeno

Alxer v kabinetu

Z Cantonu O oznámeno v pátek

2e president McKinley toho dne rot
bodnul se na třetím člena přížlího
svého kabinetu a fict že nabídnul

eekretářatvl války gen K A Alge
rovi a Michigan a tímto že také čest-

ná nabídka tato byla přijata

Sekretářem zeinčdelKtTf

v kabinetu McKinleyovč stane se

bývalý poslanec v kongresu James

VVilnon s Amed I Týž prohlásil v

pondíif žd mÍHlo ono mu nabídnuto

a on že přijmutí téhož McKinleymu

již ohlásil

Z Wahblnfftotia

I Z Washingtonu oinamováno

koncem týdne že nejvyíží soudce

spolkový M W Faller & přísedící

nejvyšSíbo louda David J Brewer

jmenování byli ca členy smírčího

sondu kterýž spor o hranici meci

Veneiuelou a Britskou Gnianou rot

hodovati má Se strany Anglie

jmenováni ca členy tohoto tribunálu

lord Ilussell a sir Frank Lockwood

pátým pak členem jest král ávédoky
Oácar

I Sekretářem cahraoičních aáleži-to- sti

Olceyem a anglickým velevy
alancem Pouncefotem podepsána by

la ve Washington j v sobota smlouva

dle kteréž ustanovení hranice mesi

americkou a anglickou državou v
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I N4l kotisul v Mobčí v Nřme
ku podal pt4tkff týdne tátnímii
oltx-r- j stou ipr4vu v níl podává

vyromfkftfn niíím nakolik rad

jakým sjíQiolera by abolí své v

Nřmrrku na odbyt dota!i Otázkou

první oviem je#t id Nírnecko při-

pustí aby odebírání zho!! niíeho
am se gakořeniln nbot prý vláda

nřmetl á zajisté vsemolbé překážky
v cestu tomu klásti bude Prvním

krokem uvSem bylo by tvýSení cla a

když ani to by nepostačilo tu prý
snadno se nalezne cesta jiná Ve

zprávé té praví konnul nxi jiným
následovní: Némci především jsou

jenom pro Nímecko a Némecko jest
zase jenom pro Nčmce a ochrana

pro domácí jejich obchod a průmysl

jest jejich heulem Rádi by se roz

táhli se svými výrobky po vAecb

končinách světa saiui ale ve své

zemí výrobků cifch ca žádnou cenu

neebtí Rádi mají nSe dolary
stříbrné i zlatí nepřipustí ale aby

my jsme si vydčlal nijaký ten dolar
od nich

t Senátní výbor kterýž jmenován

byl na vyíetření pomřrft panujících
na jednatelně Oxage Indiánů v Indi

án Territory jest se zprávou svou

již hotov a poukazuje v ní hlavně na

to kterak rudoíi tamní od ivindler- -

ekýcb obchodníků ca úplného vědomi

pana jednttele okrádáni jiou Ob- -

chodnlci tito počítali prý Indiánům

ceny nesmírně přehnané a jelikož
obchodníkům jiným jednatelem není
dovoleno obchod na reservaci provo-

zovali cezbývalo oviem Indiánům

ničeho jiného než kupovat! za obnoa

takový jaký na nich požadován jest
Následkem toho také rudoíi prý až

po krk obchodníkům těmto zadluženi

jsou a a peněz jež na vydržování
své každého měsíce dostávají nema-

jí prý t pravidla ještě téhož dne
ničeho neboť obchodníci bned za

tepla je o to oberou

Kronika události

Smělá loupež

V Kansas City oloupen byl v so

boto obchod a potřebami kostelními

II THeilmana dvěma lupiči kttří
ca $1100 zlatých ozdob a 160 na hc
tovosti sebou odnesli Loupež byl

spáchána ca bílého dne dvěma lupiči
a nichž jedeE majitele a revolverem

v ruce v iacbu držel mezi tím co

druhý vřci do připraveného pytl
ebraboval Před opuštěním kránu
přeřezali lupiči elektrické dráty od

zvonku jímž policie o loupeži avědo
měna býti mohla načež ve vozíku

kterýž před krámem připravený trěli
uprchli

ÍItoo správa

městskou muselo míli město Lodí
vilk ? Kentucky Velkou porotou
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a do lt i#bifj{i didlinout) k 11
ibfi" I popích ttk l v kfát

koti út Indi t % ě ii'i'Aoi m

nalitli Po f itvnl vlaku lupiči

olřni(ii vů irrni od vlaku

oatitnlho mřil tlvrřn vmi pomoci
dytitfitiiu vyiáíry a podobným

spft)bii i dvě pokladny f iprnl
oťsvřefiy a po vybrání víerli cenných

tásylrk kára (áíii Natalěho
zmatku použiti loptíí k úUku anil

by byií tpultijící v ostatních vozleh

to nalězajfcf jakýmkoliv pflobra
obtělwvali

VríJnj Ilili

dle zprávy pokladního odboru obnáV

iel I února po odrfi-n- ( hotovosti v

pokladně ♦1007008317 což jest oí

I407735 viď než před rněícem
Dluh rozvržen byl následovně: Dluh

zúročiteltiý obnáítl 17304750

dluh % něhož úroky platit se přesta
y 11382030 a dluh nezúročitelný
♦374023057 tak že celý dluh vlaa
ně ♦ 1223370737 obnášel

1'řiJ-n- j a vydáni vládni

Dle zprávy pokladního odboru ob

náJely v měsíci lednu vládní příjmy
2413J0í4 a vydání 30269389
tak že schodek v obnosu $5952395
se jeví Za 7 měcíců běžného roku

úředního obnáSí schodek již #43-85479-
2

a doufá w Že do konce ad-

ministrace své Cievelan i ni nějakých
těch 50 neb 00 miliónků schodku to

dotáhne

Jenom na Hto roků

odsouzen byl v Chicagu v sobotu
soudcem Ewingern černoch Thos

Jackson z pěti případů loupeže ob

žalovaný Černoch tento vydal se

22 prosince na výpravu zlodějskou a

během noci nejen pět různých bytů

oloupil alo zároveň i při tom dvě

osoby jež na odpor se mu postavily
značně poranil a soudce odsoudil jej
v každém případu k plnému trestu
zákonem povolenému totiž na 20

roků do káznice Skoda íe Altgeld
není již v úřadě — pak byl by měl

Jackson přec jen naději že na svo
bodu se ječtě dostiint!

Tozur na dvacítky

V Chicagu podařilo se v sobotu

tajné policii spolkové zatknouti v

osobě J A Skór g dovedného pa
dělatele bankovek kteréž s tíží od

pravých rozeznali lze Skoog nebyl
spokojen s paděláním dvou neb pěli- -

dolarů nýbrž vrhnul se hned na

dvacetidolary a padělky jeho foto

grafickým procesem hotovené byly
tak zdařilými že sotva i znalci od

pravcb rozeznati je mohli Při
calAenl nalezeno u něho 45 padělá
ných těchto dvacítek

Trazll na skaláka

Z Philadelphie došla v neděli

cpráva že chlouba našeho loďstva

válečného obrněný křižák "Urook-ly- n"

kterýž teprve na podzim byl
dohotoven a nyní prvou cestu svou

capočíti měl v řece Delaware neda-

leko Mrcut Ilook Pa na skalisko

narazil a že jen neprodyšná oddělení

jimiž opatřen jest před potopením

jej zachránily Oprava lodi svěřeni

byla firmě Crampovd
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fmt a mtjitli dolít l'HÍliti

df #tvs'fnlhfi Mttl ftbent
t4tka ll vři A tím l# Mjilřl4 dold

v ftiihf J dnn liornfkfiffi fIaefio
ftifámi!! nníi ikli řďdorllf aby
ffild V ilolrch V ftichl iVtmt I p nut

jn li f'i pltcrtiri bylo na f 100

tvfnt byt tm I oni kn sdílin'
m ly duna(!#ti budou

f Ulb
Velká porota jolková vzn-l- a v

sobotu v lialtimore obžalobu proti
lajeoinlku kubin#k' junty gen R -

oílovi a dr J L Luifovi pro vypra
vení valfčné výpravy proti trml a

níž Sp Wtáty v poměrech přátelských

Žijí kteréhožto cloMnu obt obžalo-

váni hned v červenci r I85 o#pořá- -

dáním filibustýrské výpravy na Kubu

lopustiti prý se tněli (len Rolofí

tvrdí že prý stíhání toto mi len jedi-

ný účel aby junta přistoupla na

rávrh administrace Oevelandovy
kteráž prý požaduje aby vyřízení
otázky kubán ké ponechány ji bylo
a aby povstalci ca svobodu vlaxti své

ojujícl spokojili se a takými ťmt
tip

ky jež by prostřednictvím jejím se

Španělskem vyjednány byly

Nemá důkazů

Okresní soudce chicagský O N
Carter kterýž zároveň přednedou vo- -

ební komise jest uveřejnil v pátek
otevřený list jakožto odpověď na
tvrzení exguvernéra Altgelda že při
1'umeuui vuiue v iiunois a zviasie
pak v Chicagu republikáné nouze

jen pomocí ivindlft volebních zvítě-
zili a sice žádá o podání důkazů tak

aby záležitost ta důkladně vyšetřena
bytí moula 1 an exguvernér musel

po přečtení listu onoho doznati ie
na opodstatnění tvrzeni svého úplně

Žádných důkazů nemá Vzdor torna
vSak přec jen od tlachů svých neu-

pustil neboC jinak prý si poráJku
svou a strany své vysvětlili nemůže

Nařídí prý stávku

V Pitlsburgu vyhozen byl v pátek
ze sklárny McKeeovy předseda sklář
ské unie líurns a to následkem toho

že vyzýval dělníky ku zastavení pr&

ce Příčina zakročení jeho jest věru

cvláfitnf Když totiž dělníci před
časem na stávce tam se nalézali za

půjčeny jim s pokladny unie různé

obnosy na kteréž dluhopisy dali a

tyto ce mzdy až zaměstnáni opět
dostanou splatili přislíbili Firma

odmítla viak nyní pro unii kolektora

dělatí a dělníkům ni účet dluhopisů
dotyčných 10% ce mzdy strhovali a

proto pan předseda vyvolali chtěl

jednoduše stávku

Spoji se

Občané v Kansas City kteří libo

vali ai v poslední dobéže lacino nyní
svítiplyn dostávají maji po radosti

Pokud jenom jedinká plynárna tam

byla platilo se za 1000 krycb stop
plynu a! #160 když viak místními

kapitalisty konkurenční plynárna
zařízena počta cena klesali tak že

nyní pouze jen 50 ctů ca 1000 krycb
stop se platilo Společnosti viak se

již boje nabažily a rozhodly ta oba

závody v jedno spojití aby viak to

tak přílii okatě nevyhlíželo a sby
anad proti spojení námitky činěny

býti nemohly pod tou snad cámfn

ivoUn f 1 4k ft ssnáloft spolková- -

h ílwt (I Tsrasř t Mpoktnt
N&ffiNl Af ýboř popolítif k tvo

lává pořilnl tcMil popnlíq An

Ktnv City M nt !♦ II ánořt

řrodikát kapítalittlk antiikýrb
vyjednává o itkonpofil pivovarů rin

ristukyrh a kipnl esnt prý nt I

wkiow attovnt Js(
Nt f##řtaii Papat:" Indiáni f

jílnl ArítonA vypakly ntovlr a

sřínťot nálefítá opttřsnf ariy ilfsni

iiákaiy tamino bylo

SUkonodárutvsm státu I iiivna

povoleno poulili místnosti aněcnov

nl k odbýváni sjst ls nsjvyiíí lofe

UjUih Pytbia
V Clsvolamlu taslřslil V pálek

večer náldkin domc ích růioio W

Co Ilon manželko svou naěel polrd
nýrn spfisobem života svému konec

učinil

V lloboken N J vypuknul v

neděli v noci polár v budově II

Hcbroedsravé celá rodina ce sedmi

členů sestávající v plamenech bídně

zahynula

V Iloliidaysburg Pa učiněn

byl v pondělí v noci pokut na vyho-

zeni budovy v ni! nedávno úpadek
učinivií banka se nalézala Budova

tnačně poškozena a podobně ttalo se

několika budovám sousedním

V Chicsgu zničenu byla v sobo

tu t rána Newtonova tenementnl
budova na Calumet ave a 85 rodin

o přístřeií a o veíkerý téměř maje-

tek tím připraveno

Velká porota v Kansat City
Mď zasedající vznesla celkem 133

obžalob proti karbaníkům kteří tam
dosud řemeslo své bes překážky pro
vozovali

Dle výkazů židovské historické

společnosti kteráž v lii Itimore kon

cena týdne sjezd svůj odbývala od r

1813 vzrostl počet idů ve Spojených
Státech do dnešního dne 8 3000 na

více jak 400000 v roce 1888

U Leroy N Y srazil se v pá
tek nákladní vlak a parním pluhem

jímž závěje sněhové s tratě odstra

fiovány při čemž dva zřízenci na

místě usmrceni a 4 jiní těžce pora-

něni

Filadelfský n iiionář John Wa- -
namaker jehož obrovský závod oděv-

ní minulého týdne jako by zázrakem

od cničenf ohněm zachráněn byl
rozhodnul se ca to jakožto obétf bo-

bu 1100000 na stavba kostela véno--
vati

Na zvýšené dráze pouliční v

Brooklynu ndála se v pátek srážka
vlaků při čemž psrostroj a jeden
vúc osobní do nlice sraženy byly

Strojvedoucí a topič poraněni smrtel-
ně a ce 4 osob ve voze osobním se

nalézajících poraněni 3 nebezpečně

— V pondělí dop přejet byl na
trati Missouri Pacifio dráhy na 14 a

Manderson ul 13letý Guv Donaboo

sbíráním uhlí tam saměstnaný Ne-

bohý boilk neslyiol pískotu přijíždě-

jícího parostroje a pod kola téhož

stržen tak nešťastné že obě noby v

kolenech úplně mu nřísnuty Do

praven byl do nemocnice kdež po-mo- o

lékařská mu poskytnuta a opera-
ce provedena

_ Výbor ]enž uspořádání trans
mississippské výstsvy na starosti má
rosesýlá právě oběžníky viem kdož
se na dílce opsali V oběžníku po
žadují ae splátky 5% v následujících
cft aiihon mřfnf Ami 11 ~ _

( dubnu Kdo by sobě cesty do města
oietřiti chtěl může peníze složití v

I naií písárně nechť viak neopomene
přinésti t sebou upomínku jíl obdr- -'

telkou že jediné k vůli vykořisťován


