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j vo Iv státní odbor ty
právy o proiMetluvání ob

čanu mni rit kýt h Hřf' Kubě a o

útrapu h jakými tam podrobeny
jsou dosud potlačoval a to z toho

pry ohledu Že by konsulové kte-

ří zprávy dotyčné podali životem

svým následkem uveřejnění zpráv
těch na dáb- -

jistými nebyli YJ

roven otiámt-n- že prý vláda po
ruce nemá Žádnou loď válečnou
kttTouž by k ochraně zíistupco
našich na Kubě jakož i k ochraně
životu a majetku občanu našich

vy slali tam mohla a že proto jest
nejlépe pro přítomnost zprávy ony
otlačili a na veřejnost je nedáva

li Sdělení toto ovšem senátory
iřekvapilo a ' státnímu odboru

nedostalo se 'kritiky právě
příznivé- - lichém ''debaty vyšlo
zároveň na jev o Že dřívější sekre-
tář Oliny nabídnul cestou úřední

Španělsku služby Spoj Státu k

urovnání povstání kubánského že

však nabídka tato ze strany Spa- -

nělska s díky odmítnuta byla
Debata protáhla se aŽ do 6 hod
večerní kdy zasedání odročeno— -

Ve čtvrtek v debatě pokračováno
a vzdor odporu odpíírců' resoliíce
té tato 41 proti 14 hlasům přijatá
a to ve znění následovním:

"Usnešeno žc zřejmá válka panu
je mezi vládou Španělskou a vlá

dou kteráž prohlášena a po něja
ký čas udržována jest pomocí
zbraní lidem kubánským a žcSp
Státy americké zachovají přísnou
nestranost vťiči oběma zápasícím
stranám poskytujíce oběma veš

kerých práv mocí válčících v pří
stavech a na území Spoj Států"
Pro resoluci hlasovalo 18 republi
kánů 19 demokratíi a 4 jKjptilitffié

a proti 12 republikánu a 2 demo-

kraté NeŽ pu vodní íesobicu

Morganova přijata činěn-by- l p- -

kus na odkázání téže výboru zálií- -

Žitostí zahraničních lč-návr- len
34 proti iq hlasům poražen a po
dobně poražen 36 proti 16 hlasům
návrh náhradní dle kteréhož pre-

sident oprávněn být i měl k vyjed

návání se Španělskem za účelem
dosažení neodvislosti Kuby a když
by vyjednání to se moi oedařilo
aby kongresu to oznámil a vhodná

odporučení učinil Jednání o

otázce kubánské protáhlo se do j
h načežjo krátké schňzj výkon-

né zasedání odročeno
V sněmovně poslancuv-v- e Čtvr

tek beze všeho odporu přijata se-

nátní kterouž na základě

odporučení presidentova $50000
na ulevení bídy občan A našich na
Kubě povoleno jest načež Činěn

se strany demokratické pokus aby
Morganova resoluce Kubánce co
moc válčící uznávající na přetřes
vzata byla Proti tomu postavili
se však republikáné na odpor a to
na tom základě an prý nechtí
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M ScrtiiíR a L (i Lanihoni
ktt řf toho dne parník 111 St Paul
do přístavu byli přijeli Oba uda- -

li že dohromady mají pouze za

$25 clu podléhajícího zboží kdež-

to pří prohledání jich nalezeno za

více jak $3000 démantu hodinek
klenotu a krajek Scruggs omlou-

val se Že prý nevěděl Že věci ty
clu podléhají a že prý vezl je ve-

směs co dary učitelkám unie ne-

dělních Škol st louisských jejímž

předsedou jest

Nepovedlo se

Z Tacomy Wash oznámeno v

pátek že neznámý lupič pokusil
se toho dne o oloupení káry Stei-lacoo- m

elektrické dráhy leč po-

kus jeho se nezdařil a on životem

jej zaplatil Když kára as 4 míle
od města se nalézala zastavil ká-

ru neznámý muž kterýž sotva že

na platformě se nalézal obličej
maskou si zastřel načež s revol-

verem v ruce do vnitř vstoupil a

cestující olupovati počal Kon-

duktér kterýž v zádní části vozu
se nalézal vytáhl revolver a v je-

diném téměř okamžiku vypáleno
pět ran dvě od konduktéra a tři
od lupiče Obě rány konduktéra

zasáhly cíle a lupič mrtev k zemi
se skácel Konduktér poraněn
byl do ramene a jeden z cestují-
cích do nohy

Zastřelen ve vézení

V Lindale Tex zavražděn byl
fiřed několika dny zámožný ob-

chodník H W Stewart a podez-
ření z vraždy té padlo na Černocha
Effie Jonese kterýž po zatčení
svém k vraždě se přiznal a záro--
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že by daní tou poplatnktvu nerov
nontírni (ImíI uklílitu byli

to stivce
V l'itťiltirí!i prohUVna v so-

botu ti hkonff nou stávka dřlníkd

sklifskj'ch kttrlŽ }h'd 4 roky
zahájt-n- byla kti réž ti hily 190C1

sklářů se pťxlíh Jo a sice skončila

úplným vztbSním sv stávkálůi
Stávka tato stála sklářskou
tinií jřes $ 1000000 a btlu tu 4

rokft ze stávkujících 400 jich ze-

mřelo Poražení stávkáfi vzati
vťsmřs sjíoleČností United Statvs
Glass Co zpět do práce

Soul lilu
V okolí Mountain Grove M

páchány již po delší dobu četné
krádeže a podezření padlo koneč-

ně na bratry Mitchelly a L May
fielda Všem třem dána několi-

kráte výstraha aby z okolí onoho
se vystěhovali a když toho hen

poslechnuli a řada dalších kráde-

ží spáchána rozhodli se občané
tamní sami zákon do rukou vlast-

ních vzíti Ve čtvrtek v noci
shromáždil se dav kterýž vypravil
se nejdříve k příbytku Mayfieldo-v- u

a když doma ho nenaleznul
budova spálena Mitchellové v

domku svém se zabarikádovali a

v nastalé střelbě John Mitchell a

jeho švakr Jack Coffman usmrce-

ni a Dave Mitchell těžce poraněn
Jak Mitchellové tak i Mayfield po-

žívají velice špatné pověsti již po
řadu let a několikráte v káznici
státní seděli

Srážka na jezeře
Z Port Huron Mich oznáme-

no v pátek že v jezeře Huron se
srazil parník "Florida" linie Lac-kawan-na

vezoucí náklad pšenice
z Chicaga do Buííalo s parníkem
"Geo W Roby" a utrpěl při tom
tak velké pohromy že ve 12 mi-

nutách pod hladinu vodní skles-
nul Srážka udála se mezi ostro-

vy Middle a Presque za husté

mlhy kteráž toho rána panovala
a rychlost s jakouž poškozený
parník klesal byla tak velkou že
lodníci rádi být i museli že holé

Životy své zachránili Náklad
utonulého parníku sestával z 56
tisíc bušlů pšenice a 560 tun růz-

ného zboží a ceněn byl na J6oooo
a parník sám ceněn byl na $100-00- 0

Osudný vyfcuch

gasolinu spňsobený trestuhodnou

neopatrností udál se v pátek v

St Louis a za následek měl uho-

ření 33leté pí Ada Mohrové 18

měsíčního děcka jejího a ismřsíČ- -

ního Hugo llowarda mimo Čehož
dvž jiné osoby těžce popáleny
VI Mohrová vařila oběd a aby lé

VLÁDNÍ KftlŽAK HHOOKLYN A JEHO KAPITÁN
PHStí měníc bude bIhvíIÍ knílovna anglickí ředenátiletoupamátku iiHstoupení titt

odročil v pálí k o 3 hod tnlpo- -

b dní 114 dlouho lo ale ni bude
nt-bo-ť tčí kává se Jo ji ítČí tobolo

týdne guvernérem ku zvláštnímu
ani diuí svolán bud au dání
zvláštní stalo h- - nutným tím Iv
Miěm oponu nul přijmouti ropo- -

i' l státní mimo Čt hož zárovi n i

na nové rozdělení ulálo v posla-r- u

t ké á senátní distrikty st? po-

mýšlí
Stfitrařl lowiti

jak tlemokraté tak í populisté
n publikáni od bývat i budou z

usnešenl státního výkonného vý
boru demokratického státní kon-

venci svou dni: 2 června v Des
Moines a dle dohodnutí k němuž

výkonné výbory všech tří stran
dospěly ponese společný lístek

jméno lístku demokratického Tím

v) hnou se stříbraři zákonu kterýž
zapovídá umístění jednoho a téhož

jména na lístku volebním víct krá-t- e

než jednou

Z Washingtonu

{ Páteční zasedání kabinetu

bylo neobyčejně dlouhým neboť

pojednáváno bylo o stanovisku
kteréž by vládou naší vůči otázce
kubánské zauimuto byti mělo
President násícdkenv přijetí Mor- -

ganovy resoluce kterouž povstalci
za moc válčící uznáni býti mají
rozhodnul prý se v záležitosti té
další krok učiniti a dalšímu krve- -

proléyání na Kubě konec učiniti

Doposud hleděl president dostáti

pouze slibu v nástupní řeči své
učiněnému kterýmž zavazovad se-háji-

zájmy a bezpečnost občanu

amerických nyní však přišel prý
k tomu náhledu Že něco učiněno
býti musí pakliže státi by se to--

mohlo tak aby tím válka ze Špa-

nělskem vyvolána býti nemusela

t Z rozkazu presidentova ozná
meno v sobotu sekretářem války
cestou telegrafickou gen Mileso-v- i

veliteli naší armády tou dobou
v Cařihradě meškajícímu aby zá-

ležitosti své zařídil tak aby na

nejvýše 15 června do Londýna se
dostavil tak aby tam presidenta
při jubilejních slavnostech' na

počest Goletého nastoupení krá-

lovny Viktorie na trůn zastupo-va- ti

mohl

X Generální konsul náš na Ku

bě gen Lee oznámil v sobotu

telegraficky státnímu odboru že

počet občanu našich bídou a nou
zí na ostrově onom trpících dale
ko podceňován jest a že místo
600 jak povodně oznamováno

při nejmenším na 1200 bezodklad-
né pomoci zapotřebí má t

4 V kaukusu demokratických
senátorů v sobotu odbývaném
usnešeno konečně jakým směrem
boj proti předloze celní veden má
býti a sice rozhodnuto abyhlavné
útočeno bylo proti oněm polož-
kám zvýšení příjmů daně vni-trózem-

ní

se týkajících Hlavni
státi budou dle usnešení onoho
demokraté proti zamýšlenému
zvýíení daně z piva a tabáku
hlavně pak ale proti prvnější kte-

ráž považována jest za ukládání
zbytečného břemene lidu chudší-
mu jVhoŽto hlavním nápojem pi- -

vo jest To jest ovšem samý hum-bu-g

neboť za odporem tím skrý-

vají se pouze sládci

trun a při cw!vé to xnítonpeny budou té Spojené HUHy i ice jo1n!n ze

ívých nejvřtíírh nejmornf jSích obrnřncĎ kHíftkcm lirooklvn Unf tato
Blala pře a její muJísUo čilá skoro 800 muž6 Kapitánem Její
jest Cook

VŽtroplavec poranín
V McKeesport Pa produko

val se v pátek větroplavec Mons
Lee k cirku 'Silver Plate' přiná
ležející a vystoupení jeho stalo se

mu osudným Po vypuštění ba-

lonu spozoroval totiž že vítr jest
příliš prudkým a že by následkem
toho příliš daleko zaneŠen byl a

proto rozhodnul se raději pomocí
padáku se spustiti Leč padák
nepracoval a tak nešťastník ze

značné výše sřítil se na střechu

Edies" bloku při čemž ruku a

nohu si přerazil a lebku roztříštil

Osudný požár

vypuknul v neděli po 4 h ranní
ve- -

4patrové tenementní budově
č 429 záp 33 ul v New Yorku—

přišly ť při něm dva Životy lidské

na zmar a tři osoby smrtelně zra-

něny NeŽ hasiči k požáru se

dostavili byl vnitřek domu v je-

dinkém plameni a mnozí z nájem
níku majíce každý východ zame- -

zeny nieaau jedinkou spásu v

zouíalém skoku z okna kterýž ve

větŠinč případech osudným se

stal

Oloupen a zavražlin
V Pittsburgu Pa přepaden

v pátek po pňl noci na cestě k

domovu známý pozemkový jedna-
tel E S Fleisher a sice stalo se

to na mostě Lincoln ave a o vše

co při sobě měl oloupen načež

shozen byl s mostu do rokle kte-

ráž v místech těch as 90 stop hlu-

bokou jest Když as za hodinu


