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předloha která} hned na o Ding-ley- m

co předsedou výboru finanční

bo předložena byía Zasedání odro

čeno po 4 h

V senát i zahájeno zaicdání o 12

hodině iníitopreidentem Hobartera

za přítomnosti 08 senátora načež

odpřl-áhn- ut Diví zvolený senátor

kansassky W A Harris Dála

předloženy byly senátu povířa-jíc- í

listiny II W Corbetta kte

rýi guvernérem oregonským do se

nátu jmenován byl na tom základě

an prý zákonodárstvo nástupce sen

MilchelU ivoliti opomenulo jméno
vání toto vlak jednohlasně výboru

na volební záležitosti odkázáno Po

přečtení poselství presidentova zase-dá- ní

odročeno

Z Washingtonu

J Z Washingtonu e oznamuje že

presidentem McKinleym nubídnat

II Clay Evanovi z Tennessee úřad

penzijního komisaře a týž že beze

véí pochyby jej přijme

} HepubliktiDHtí členové 55 kon

greau odbývali v sobotu kaukua za

účelem vyvolení při5tlho předsedy

sněmovny a tu jak očekáváno jed
Doblanné znovunavržen dosavadní

předseda Ited

Nejvyiáí poítmintr Giry uveřej-

nil v pondělí rozhodnutí kabinetu

jímž značný počet úřadolovcfl málo

as potťáen bude Rozhodnuto totiž

že všem postmUtrum dopřáno bude

4letou lhatu donlouJiti a 2a změna

QČinčna bude jedině tenkráte když

pcstafitelnych příčin k tomu bude

t Demokratičtí členové sněmovny

poslanců odbývali v sobotu kaukua

za účelem vyvolení kandidátu pro

úřad předsedy sněmovny Ač dobře

ee vědělo že nominace ta jest planou

poctou an republikáni převážnou

většinu mají a tudíž zvoleni republ-
ikána pro hodnotit on j zajištěno jest

přeo byl zápa tuhým a konečně

končen navržením poslance J W

líaileyho i TVxs

I So dakotský senátor Pettigrew

jeden z oněch kteří poslední konven-

cí republikánskou když tato pro

měnu zlatou 86 prohlásila opustili

vyjádřd se o stanovisku kteréž stří-bra-
řítí

republikáni ve zvláštním

zawdání kongresu zauimouti míní

následovně: Střibrtřňtí republiká-

ni senátoři Mantle Jones Cannon
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Pro-Un- byla od rolnlkft f521f00o(jo
buš dosud Z poslsdiif skliině což

Jet 27 sklunš Prodajn korný

Je prftmřrem řPíéilí I930OO(X0
buIA Zisoba písnice v rukou rol-ník- A

idmáši 20J% sklizně čili

UWlW b proti 123000000 b f
břeínu minulém V tom a naleiajl
3 proč přebytku z dřívějších let

Pšenice prodalo se rolníky v celku

517 proč sklizně Ovsa jest 313

milionu buši A řilí 412 přoc posled-

ní sklizně v rukou rolníkQ Bylo ho

prodáno dosud 27 proc

Porodně

Z Memphis Tenn oznamováno

koncem týdne že řeka Mississippi

výšky 40 3 stopy dosáhla a že obavy

jou že voda ještě o několik stop

vystoupí v kterémžto případě Ar

kansai až po Crawiey's Kidge 40

mil od Memphis zatopen by byl
Též ozuamováno 2e řeka nové řečí-ňt- ě

směrem k Arkansas probírali si

počíná v kterémžto pMpade Mem-

phis a nový 3000000)vý most bez-k- y

na suchu by zAstaly

Sněhovou vánici

navštíven byl ve čtvrtek téměř celý
severozápad a zvláště v S Dakoté

Minnesotě a Wisconsina napadly
snébu pravé spousty Ze St Paul

oznamováno že sněhu místy napadlo
až přes 6 stop následkem čehož do

pravá železniční úplné zastavena

bytí mušek

Spatné vjblfdky

Státní hospodářskou úřadovnou

illinoisskou uveřejněna byla v sobo-

tu zpráva o stavu osení kteráž velice

nepříznivou jest Ze zpráv úřadov

né došlých odhaduje se že 15 až 69

procent veškerého výsevu jest zniče-
no Na pedzim seto bylo celkem

1479000 akrů otimky a z toho ce'-ke-

prý jen ze 682000 akrfl bude

sklizeň možnou Ve mnohých okre-

sích mnselo veškeré obilí zaoráno

býti Při nejpříznivějších poměrech
nebude celková sklizeň pšenice v

Illinois přesahovali 10000000 bušlA

což ku spotřebě domácí a na osev

pro rok příští daleko nedostačí

Jsou stíháni

St louísská povětrnostní úřadovna
flbdržela v pátek z Washingtonu
rozkaz na přísné stíhání těch kdož

vyvěsili známé již čtenářům našim

oznámení jímž St louisčan&m pří-

chod "tornáda" oznamován jímž
však obecenstvo vlastně na divadelní

spoleěnost ku jména toho hrající
upozorňována býti měla Jak jed-dna- tel

divadelní tak i lepicí návěští
stíháni budou pro rušení pokoje

Te prospěch trošt o

tabáěníckého rozhodnuto v pátek v

Trenton N J„ a sice vydán soudem

rozaudek onen v žádosti obchodní

firmy Wilaon Bros z New Yorku o

vydání rozkazu soudního Jímž by
tabáčnickému trustu obchodování
zakázáno bylo Trust teto prodává
zboží totiž pouze těm firmám neb
jednotlivcAm kteří zaváží se prodá
vali zboží za ceny určité A právo
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kiliefi Zt ťiielem IUtJeil ÚCí Ifii

kft sthtnírb hnul v květnu n?b na

nejvýii! v červnu olbýván byla
I'í Isrí cttrtrii trn prohlašují I

ll( s bol# volebního vyjdou tllřz
ně a tuto naději svou opoďutfi jj
tím že prý národní výbory obou

strm všemožnou pomoc jim phlíbi
ly a n vítězství slřlbrařň v lowě ja- -

koho prot7edku agítačnlho v stá- -

tet h ostatních joulíti hodUjl Páni

iipomíuajl Ho fšcbo na přísloví:

I)krát měř Jednou řež" a ''Nekřič

hop! dokud nepřer-kočlš!- "

Proti bývalému přediedovi aban- -

krot'telú (íerman National banky v

Louisviilo Ky J M Kuíghvi
podána byla velkou porotou žaloba

obsahující 240 stran v nichž obsaže-

no j 91 řízných bodu obžaloby jako
ku pr podvod zpronevěření falešné

zanášeni do knih vydávání faleš

nyt-- poukázek atd Obžalovaný byl
dán pod 113000 záruky

Zadluženi farem v Kaimas

Časopis Capital v Topeka Kan

uveřejnil ondyno důkladné vypočítá-
ní o zadlužení firem v Kansai a při
tom dokazoval že za posledních 7 let

firmeři uplatili 105000000 to jest
40 proč zadlužení svého Při tom

uvádí číslice udané spolkovým sčítá

ním v 1800 a číslice vybrané ve 38

okresích z knih litovních Okresy

tyto měly v lf !)0 dluhu na farmách

63 milionu a letos mají jen 34 i aiili-on-
6

což jest o 40 proč mění Z

výkazu toho dovozuje že KaDsas

postupně a úspěšně pokračuje na

dráze k blahobytu a platí poctivé a

rychle své dluhytak že předčí v tom

mnohý jiný ze západních státu Jedí
ná sklizeň dobrá umožní prý státu

zaplatili 125000000 dluhu

Uplutllilht

V sněmovně kansasské spusobena
v sobotu značná seesace prohlášením

poslance Kavenscnfla že nepřeje si

býlí členem výboru jemuž svěřeno

vyšetřování co pravdy na tom jest
žn někteří poslanci úplatky přijímají
Toto prohlášení své opodstatnil tím
že prý maže státu daleko lépe po-

sloužit) když dostaví se před výbor

jakožto svědek neboť prý dokázati
m&že že několik pánů poslanců i

senátoru úplatky přijalo a za ně pro
neb proti razným předlohám pak
hlasovalo Podobné prohlášení uči-

něno i poslancem Loornisem

1'řlHtělioTaIců ubírá

Přistěhovaleckou úřadovnou ve

Washingtonu uveřejněn v sobotu

výkaz přistěbovalstva za 0 měsícA

31 prosincem nkončených a vyjímá-
me z něho následovní: V období

tom přibylo sem celkem 149808 při-

stěhovalci! což jest o 42200 méně

než v témže období roku předchoz-

ího V lednu u porovnání s lednem
roku Icňského přibylo sem o 3325

přintěhovalcft méně tak že úbytek v

posledcích 7 měsících 45525 obnáší

oa Inn ipnmrrirt ý( mňl Vy
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j li!
v ňtrřý prvý svAj ňNlfd r kia
íc tihledfm k ďikla Iníjíl probil i

r miM k tývom utlmthrt !!
rotktiri olr fnu( kaMý ku irutric-fi4- n

bjli lak aby kdykoliv ijtstttl m
nudilo kd p'rln a kým prohllln
byl To fiftírio Lttl řri4 u tím tV%

lm aby v pádu f by m p i na

tkalrný kas phlo fjíitoo býti
mohlo řl tinou tak m stalo

I Mfkrftář zahrariifiíi h lÁíflitostf
řbrman oinámil v střodít 1 j#-- t

na nejUpíl ceté ottrniti uni pří-

činu ktr4I posUdní dobou kl lým
okamžikem zápletku imti Apaiěl-ke- n

a Hp Státy vyvolat) hrotila
Učinil totil proutřednictvím vjlnci
nalebo v Madridu vlá IS španělské
návrh d! něhož na dále vypovězení

byli by z Kuby beze vtWto okolků

Američané kteří v podezření jsou
2e podílu v povstání béřou aniž by
vězněni neb soudné stiháni byli To

ovsem netýkalo by se těih občana

amerických kteří se zbraní v ruce

dopíděni byli aneb kteří by vzdor

vypovězení svému zpět na Kubu se

vrátili

Chlragitti demokraté

odbývali městskou konvenci svou ve

čtvrtek a hned po zahájení téže bylo

patrným jakým výeledek bude Mě

lir stoupenci exguvernéra Altgelda

kterýž byl pro navržení Carter llr
rieoua jr za mayora a proto také

jmenování téhož jeddohlasným uči

něno Za pokladníka městského

navržen E Uummel za zápisníka
navržen krajan Wm Lufller a ra
--lávladnlbo M J Nevine V plat
formě nečiní se přímá zmínka o

otázce střibrařské nýbrž pouze uvá

dí se že nynější tíseň dosavadním

systémem peněžním zaviněna byla
V dalším uvádí se 2e strana jest pro

placení poplatku ze všech výsad jest

proti obchod Am departmentním a

pro zavedení civilní služby při obsa
zování míst ve službě městské Ku

konci platformy nalézá ee cbvalořeč
na Iiryana a Altgelda jakožto na

nejpřednějšl zástupce strany

Týbucb v dole

V Dubois Pa udál se ve středu

před polednem výbuch zkažench

plyníl v dole Berwyud-Whi- te Coal

Co v čase kdy na 100 horníku za- -

městnáno tam bylo a z těch 31 zpá
teční cesta zabráněna Her meškání

přikročeno bylo k praním záchrano-vací- m

a k večeru podařilo se všechny
z dolu dostati Čtyři z nich byli při
výbuchu nebezpečno popáleui

SejTjiSí lože prohrála

V obvodním soudě v Sangamon

III vynešen koncem týdne důležitý
rozsudek spolkového pojištění na život

se týkající Paní L Henryová žalo- -

vala totiž nejvyšší loži Rytířů Pythia
na 13000 na kteroužto částku man-

žel její u organisace té pojištěn byl

vyplacení kteréž ale odpíráno na tom
základě že týž samovraždu spáchal
a dle stanov následkem toho k vypla-

cení úmrtní DodDorvoDrávněn nebil
Žaloba ale dokázala že stanovy tyto
nebyly přijaty nejvyišl loží nýbrž
pouze dozorčím výborem a pak nej
vyšSi loží teprvé schváleny a na tom
to základě rozsudek ve prospěch
vdovy vynešen Soudce rozhodl
totiž žeatanovj zákonitým sp&so

bem přijaty nebyly a že tudíž plat-

nými nejsou

J

Poplité si prJ nelnoveiM spis o

katarrhu pojednávající na firmu
P ru nm Drutr Manufacturini Co

Columbua Ohio — Po nějakou dobu

bude tasýlán zdirma

toto soudem uznáno nebol prý kor

porace prárě tak Jako Jednotlivec

právo má obchodovati výhradně Jen

a tím koho za hodna toho uzná a

nikým prý v tom poroučeno býlí mu

nemfiže

Hrzy se te rozhodne

Nejvyšíím soudem michiganským

potvrzeno v pátek rozhodnutí obvod-

ního soudu jímž popřeno bylo právo
D W H Morelanda jakožto osoby

soukromé požadovali vydání soudní

ho rozkazu jímž by guvernéru Png- -

reemu zabráněno bylo na dále záro

veň i úřad mayor roéta iMroit
zastávati zároveň však i prohlášeno

ženejvyššímu návladnímu bude na-říze-

aby žádost podobnou soudu 't

pojal Též oznámeno le městské

radě nařízeno bude podali d&vody

proč by neměl proti ní vydán býti
soudní rozkaz jímž by ji nařízeno

bylo zvláštní volbu v níž by mayor
volen byl vypsati

Neštěstí na dráze

U Rome Ga propadnul se v so

botu 40 stop vysokým předmostím
kteréž z břeb& vystoupnuvší řekou

Ktowab podemleto bylo osobní vlak

dráhy Southern a 7 osob při tom více

méně poraněno V troskách vy puk
tul od kamen ve voze pro zavazadla
se nalézajících oheň a 7 vozft bylo

jím zničeno

V Bostonu odsouzen na 5 rok A

do káznice Alison C Mason předse
da a bývalý pokladník Globe Invest á
ment Co Za jeho ''správy" společ
nosti té zpronevěřil maličkost jenom
$600000

V senátu zákonodárstva californ- -

akého poražen koncem týdne návrh
na povolení peněz k důstojnému
obeslání výstavy zamississippské

v t „ ít t „ vr v : % i i

čtvrtek v noci požárem Hyan&v ele- -
vator v ačmž as 12000 bušlA obilí
se nalézalo Požár rozšířil se na
dva skfinery o elevatoru zakotvené a

celková škoda odhaduje se na 1125- -
finn

V Ilouma La lynčován bvl v

pátek mladý černoch W Kdmunda

pro pokus znásilnění a zavraždění V

'mladé Jedné bělošské dívky
Newvorak rnivnr Ht

pálek požádán o sesazení policejních
komisařů Parkera a Granta na tom
zaaiaae an odpírají hlasovati pro

1

souzení náčelníka policie ínlina
Dro neDosluAnosi in Ia nmn A v
W f r w votwb
poitačitelné d&kazv nr tím nndinvr é


