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Vyietrujl trust
V N-- Yorku započato V pálek
pře líče ním v žalobě kte ráž 114

základě ikona protítrnstovního
pro ftpiknutf proti úíadriíkůtn ta-

bákového trustu vznikna byla
7 výslechu svědků pro obžalobu

vysvítalo Že American Tobacco
Co kontroluje plnjili )X procí tit

prodeje e iar t a že odpírá trust
tento n jen obe hodovali alf že

vůbec ani jedinkou cigaretu ne-

prodá tomu obchodníku kterýž
by mimo zboží trustovního záro-

veň i jiní výrobky ná skladě mři

Universitní knihovna lowská

zničena byla v sobotu po 4 hod
it-nn-í požárem kterýž spúsuhen
byl blesk tu kterýmž budova ta
za prudké bouře zasažena Kni-

hovna umístěna byla v budově

dvoupatrové kteráž zřízena byla
nákladem $33000 a uhrná škoda

páčí se na více jak $ 100000
Skoda jest pro universitu tím vět-š- í

a citelnější an mezi zničenými
knihami nalézala se mnohá díla
cenná a vzácná jež vůbec nelze

nyní více ani nahradili Při po-

žáru zmařen též jeden život lid-

ský Hasič Leek byl totiž pada-

jícími zdmi zasažen a na místě

usmrcen Z utrpěné ztráty ani

jedinký cent pojištěním kryt není

Společnost odsouzena
V Austinu Tcx uznána ve

středu porotou společnost Waters

Pierce Oil Co za kterýmžto jmé-

nem vlastně petrolejnický mono-

pol Standard Oil Co se skrývá
vinnou přestupování zákona

a následkem toho

právo ku provozování obchodu v

obvodu státu Texas ji odfiato Spo-

lečnost ohlásila odvolání

PO SOUdl

Ve Washingtonu skončeno v

pátek přelíčení s J S Shriverem

dopisovatelem newyorského časo-

pisu "Mail and Express" kterýž
jak známo obžalován byl pro

soudu kteréž dopustil se

tím že na jisté otázky vyšetřují-
cího výboru senátního odpovčditi
odepřel Soudcem nařízeno po-

rotě vynésti rozsudek "nevinen"

a to na tom základě an prý otáz-

ky dotyčné místnými nebyly a

tudíž k zodpovídání jich nucen

býti nemohl Vynesení podobné-
ho rozsudku nařídil téhož dne v

případu E J Edwardse dopiso-
vatele časopisu "Philadelphia
Press" tak že nyní zbývají k pro-

jednání již jen podobné žaloby

proti makléřům McCartneymu a

Seymouroví

Nevinným

prohlášen byl v pátek v Chicagu

porotou bankéř Ch W Spaulding

předseda zbankrotilé Clobe Sa-vin- gs

banky Týž obžalován jest
velkou porotou z 28 různých zlo-

činů a v případě nejdříve projed-

návaném obviněn byl ze zprone-
věření $7000 ve školních úpisech

pittsfieldského distriktu v Pike
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Z kongresu
V senát 11 učiněn v úterý v pro-

jednávání celní předbitiy značný

pokrok neboť s výjimkou odstav-

ce vzájemnosti)! smlouvy s Ha-wais-

m se týkající článe k cuker-

ní téměř úplně projednán Pe tti-gre- w

ze S l)akoty podal při tom
návrh elodatek proti trustilm

leč týž po bouřlivé eh-b- atě

ani k projednávání nepřišel
neboť na návrh Allisona z lowy
položen 35 proti 32 hlasy co ne

místný na stul a na to pokračová
no v projednávání dalších Článku

předlohy a sice přikročeno k části

pojdnávající o clu na plodiny ho-

spodářské Před odročením bylo
ohlášeno PettígrewemŽe podá no

vý dodatek k předloze celní kte-

rýmž by ustanoveno bylo že zvý-

šení cla nesmí týkali se předmětu
jichž výroba neti prodej zde tru
stem neb monopolem

-

nějakým

kontrolovány jsou Zasedání odro-
čeno o 5 hodině Ve středu po
kračováno v projednávání předlo-

hy celní a značný pokrok v tomže

učiněn Projednány totiž úplně
Články jednající o clu na plodiny

hospodářské jakož i články uklá-

dající clo na ryby a ovoce Kolem

5 hodiny když zahájeno zasedá-

ní výkoné v němž čteno bylo
zvláštní poselství presidenta Mc

Kinleyho připojení souostroví

hawaiského se týkající jakož i

plné znění smlouvy kteráž toho

rána od zástupců republiky ha- -

waiské a našim sekretářem zahra-

ničních záležitostí podepsána by-

la a o jejímž obsahu na jiném mí
stě se zmiňujeme Po přečtení
obou dokumentu dán byl návrh

aby znění obou uveřejněno bylo
jelikož však proti tomu námitka
učiněna odloženo rozhodnutí o
tom na den druhý Jak hlasová-

ní o smlouvě této v senátu dopad-
ne doposud těžko jest předzvída-t- i

neboť obě strany jak pro
schváleni tak í pro odmítnutí

smlouvy tvrdí že mají většinu a

žc za Žádných podmínek nepovo-
lí Pokutl zjistiti se mohlo jest
pro schválení smlouvy dosud jen
45 senátoru což by an k potvrze-
ní jejímu většiny dvoutřetinové
60 hlasu zapotřebí jest ovšem

nikterak nepostačovalo a smlouva

tato setkala by se s týmž osudem
co známá arbitrační smlouva s

Anglií Ve čtvrtek projednávání
předlohy celní značně pokročilo a
sotva který den dosud více práce

vykonáno bylo Projednánoť to-

tiž plných 20 stránek předlohy

pojednávajících clu na lihoviny
vína a jiné nápoje a projednána
část oddílu jedna jícího o zboží

bavlněném
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jk 11 % ď no býv4 mni

proti hpitiildtiitfovi jt Uť ilHi h

i eihjdloh nivlidiW l itn( don
ti h při ííbblrll dllííi ll íťHt

njUiii bude

hihi lomili
liinibi III onitiii tn v pi

I' k )- - lolm enlpnli dtte (MVllIvítM

lf ildl jilní f 41 kfHI I OK' 411

ihoubnyiu lorttiď ut )ímíti)n
} t lutioliii ltí doUrft iM4 tktt

Ztiiei tio írovi ft i ti kolik h
votd idky'rh iitrKiio bylo Slij
Hl4VU pro blbn- - v tiiKolti byl 4

liplnf rotiH l 114 1 j'i miili j I

tam pbd lÍMvým livb it: útulku

hb ti) trojkami 4typíno l'o

tklii til trou k znáno eČIvíl
boíi byli na míst- - iiMnntni a pft
jinýe h poranf no tnrli Inf Tíhoí
enlpob dne 4aži ti4 ry kloní in osa

da Kosi- - llill I4 a nainé sktnly
na maje tku litu jipfisnU ny
Oskkloosa la óiiamováno }v i

v okolí tamním cyklon řádil a h
dráha j ho pře 9 2 míle ellotihou a

50 yardu širokou byla leiuis-vill- e

Ky navštíveno téhož rána

mezi 5 a 6 h prudkou i(bfití
kterouž značné skjdy pftsoleny
v stfťdním a východním Ke ntu- -

cky řpňsolK-n- citelné řkenly na

farmách a drobné obilí po většině

tam zničeno V Knglish Ind

rozmetena částečně nová radnice'

a v New Albany Ind sptisobeno
vichřicí nejméně za 5oimjo J kó-

dy Podobné zprávy o řádění
dravého živlu došly i 7 jiných
míst v Indianě a odhaduje se Že

Škoda do statisíci! sahati bude —

Kansas navštíven též tornádem a

sice v sobotu a škody spůsobené
jsou též velikými Měste čko Ko-

zel bylo s povrchu zemského úpl
né smeteno a zvláštním věru ště

stím jest že při tom nikdo o ži

vot nepřišel V nedalekém IJur- -

dette nezůstala ani jedinká budo-

va bez pohromy a v Jetmore ne-

vypadalo to po bouři mnohem lé

pe V Shafíer a Hush Cetre spň- -

sobeny vichřicí též velké Škody a

osení na polích téměř úplně zniče-

no

0 stavu osení

vydána byla odborem hospodář-

ským v pátek obšírná zpráva z

níž vyjímáme následovní: Koma
ač dosud všeobecně jest zpoždě
nou učinila dobrý pokrok ve stá-

tech v nichž hlavně se pěstuje a

zlepšení to hlavně pozorováno by-

lo v Missouri Kansas a Nebras- -

ce Studené počasí a mrazíky v

týdni předchozím poškodily znač-

ně komu ve Wisconsinu Minne-

sotě a NDakotě a také i ve střed
ních státech atlantických byla
značně chladnem ve vzrůstu svém

zdržena Pavlna značnou měrou

též se zlepšila což hlavně platí o

So Carolině a Georgii V Te

xas zapotřebí má teplého a suché
ho počasí hlavně v severní části
státu Ozimka s výjimkou po-

břeží pacifického stále se ještě
lepší a Žně započaly již v jižním
Kansas Missouri a Illinois a ve

státech jižních chýlí se již k své
mu konci V Texas jest již všech-

na v kupkách Jarka zlepšila se

poněkuel v Minnesotě a v North
Dakotč a rychle se zotavuje z ná

sledka chladna jež v předchozích
týdnech panovalo

Důležité rozhodnutí

vyneseno bylo v sobotu v Kansas

City v obvodním soudě soudcem
Gatesem a to v případu milwau-ck- é

pivovarnické firmy Val Iílatz

proti Pobrecker Bros Firma po
slala ve svém vlastním jménu ná-

klad piva do Leavenworth Kana
tam teprvé hostinské firmě Po
breckerově jej přepustila když
však ku placení došlo tu tato k

tomu se neměla a to na tom zá-

kladě že prý prodej dotyčný v
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4Í do 5 h kdy zabij n ktátki
m hot výkon) po jílii? skonče-

ní d iní eidročeiio V mAu
V přeji dntvíní lelmž řl ériku po
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pro pokročilost času páni s náto- -

ft ttiutř in měli do článku o vlně

pojí dnávajíe íin se pustili zase dá-

ní po krátké mIhií výkonné před
5 hodinou odročí no V pondělí
iičine!! v proj dnivuií t trií přul-leih- y

npčlně j elitou značný po-

krok plných 5 Ktrám k
vy-ř-
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110 projí dnárií saby na vlnu

ponec háno na út rý tak h po

projednání Článku onoho již ji n

svoIkmIiií listina bývali bude
V sněmovně poslancfi iiiuoho

loho ve čtvrtek vykonáno
neboť po přijití jiled- -

lohy kterouž poskytována býti
má pomoc obyvatelstvu v tikresu
Gree r Okla zasedání na pondě
lí odročeno

V sněmovně poslanců povole
no v pondělí $ 1 ooooo na opravu
loděnice č 3 v Ne w Yorku a po
přiji tí resoluce kte rouž cizozem

ským vystavovatelům na výstavě
zamississippské dovoluje se po
dobu výstavy přívoz dělníku kon-traktuí-

zasedání na čtvrtek od

ročeno

V lowí

odbývatí se budou již příšsí středu
v IVs Moiiu-- s státní konvence de-

mokratická populistická a

v nichž

společný lístek státní pro nastá

vající volbu podzimní jmenován

býti má a očekává se při příleži-
tosti té zajímavý zápas Každá
ze tří stran prosaditi totiž chce se

svým čekancem pro úřad guverné-
ra Se strany demokratické jme
nuje se pro úřad ten cxguvernér
Horace JJoies se strany stříbrař- -

soudce W A

Spurrier z Des Moines a populi-list- é

mají též svého kandidáta v

osobě S II Bostera z Waterloo

Proti přistČhovalstvu

Populistický senátor Tillman

prohlásil v úterý že podá návrh
dodatku k předloze celní kterýmž
by každému přistěhovalci dail z

hlavy v obnosu $100 ukládána

byla Dále dle dodatku onoho

bylo by přestupkem podléhajícím
pokutě a vězení pro každou oso
bu přijeti do Soustátí za účelem

výdělku aniž by při tom úmysl
měl občanem americkým se stát i

Ustanovení tato ziístati mají dle
návrhu Tillmanova v platnosti
pouze jen potud pokud by min

covny naše svobodnému a neob- -

mezenému ražení stříbra v pomě-
ru 16:1 otevřeny nebyly

Protestuje
Státnímu odboru podán byl ve

Čtvrtek sesazenou královnou Li- -

liuokalani protest proti smlouvě
kterouž jak známo souostroví
ono Spoj Státům postoupeno
býti má a důvody kterýmiž pro-

test tento opodstatňován jest jsou
sáhodlouhými Úvod k protestu
tomu začíná následovně: "tá
Lihuokalani hawaiská z vůle bo
ží následnice trůnu dne 10 dubna
1877 a z rozhodnutí božího králo-

vna souostroví hawaiského le d-

na 1H93 tímto protestuji proti
schválení jisté smlouvy kteráž

jak mi sdělováno jest ptjdc-psán-

byla ve Washingtonu pány Jlat- -

chem Thurstonem a Kinneyem

I nlroitu nimi! mntouvy iiavře

fty byly t podporování Svítidlu

klifýtti! ákonill vl'idi byl4

Žin4 4iiniě velká Mil4 iiěnčn

byl-- t
"

RuJ to oJIoíťřto

Seliáloř l4VÍi pře ilse 1I4 výlio-- ?

11 tu íli Žitosti ahřrttiiční pro-

hlásil V pálek ! v přítomném
miitiof ídiiétii 4se d lni smlouv a %

lbe ní proj dnávátut u buď- - a

Ži oio'i ni buď' áhžitosi ta až

do pfjštílio isi d Í11Í pravítb lne'ho

OptiYináeh loho vyjádlil rf ná

shilovně: "M odpftrei tthváb ní

sinloiivy é c o do počtu i!nýliii
tu jsou pb ee jmi již nyní patrno
ji sl kl íšti budou odpor tuhý a

okolnost 14 jakož i jistota loho

Že po projednání při dbdiy 1 1 lni

úplně nemožným bude kvorimi

pohromadě udrželi přivedla nás
k poznání h bezodkladné projed-

nání smlouvy lé nimožným jest
VŠe co učiníme bude ž podáme
si nátu o smlouvě zprávu výboro-
vou tak aby v zasedání příštím
bezodkladně s projednáváním je-

jím za počít i se mědilo"

Z Washingtonu

% President McKinh-- odmít-

nul ve Čtvrtek vydali povolení
francouzské společností Compag-ni- e

Nationalle Franc aise Cables
Te legraphiepie k umístění konce
nového lana podmořského v Cápe-

-

Corel ne b kdekoliv jinde na území
ame rickém Proti tomu podán
ovšj-- vehvyslancem francouz-

ským protest kterýž ne j vyššímu
náv ladnímu spolkovému odkázán

byl preside nt však vzdor protestu
tomu trvá na tom Že právo ku

kladení podmořského lana jedině
kongres má a Že tudíž on sám žá

dosti dotyčné vyhověli nemůže

% Státním sekretářem Sherma-nii- ii

rozesláno v sobotu 42 zá-

stupcům našim v různých zemích

vyzvání by upozornili vlády k

nimž pověřeni jsou na nastávají-
cí výstavu zamississippskou a aby
k obeslání téže je vyzvali

X Presidentem oznámeno v so-

botu jmenování Chas L Colea z

Pennsylvanie generálním konsu-le- m

v Drážďanech (i V Lincol-

na 7 Connecticut konsulem v

Antverpách W Schumanna z

New Yorku konsulem v MohuČi
Ch Ii Turnéra z Connecticut ge-

nerálním konsule-- v Ottawa Ka-

nada Hector de Castro z New
Yorku generálním konsulem v

íťímě a II S Prunota z Pennsyl-
vanie konsulem v St Htíenne ve

Francii John F Poster z Ver-mo- nt

jmenován v pondělí gen
konsulem v Haliíax N S a W
li Diekey z Louisiany konsulem
v Calao Peru

X Presidente m oznámeno v úte--

rý jmenování John G Pradyho z

Alasky guvernérem území onoho

X Státnímu odboru oznámeno "

v úterý telegraficky Že portou od-

volány byly veškery námitky kte-

réž doposud proti přijetí nově

jmenovaného velevyslance dra
Angella činěny byly a násb-dke-

toho že dosavadní náš velevysla-
nce Terrell cestu do Soustátí již
nastoupil

X Ve levyslancem naším pro
Španělsko jmenován byl ve stře-

du presidentem S L Woejdíord
z New Yorku TéhoŽ dne ozná-

meno bylo jmenování Julius Gold-schmid- ta

z Wisconsinu ge ne rál-ní- m

konsulem v Perlině

Zákonodárstvo texasské po
téměř šestiměsíčním zase-dán- í od-

ročeno v sobotu Mezi přijatými
zákony jest i zákon ukládající
týž trest na násilnosti při jakým-
koliv srocení spáchané co na
vraždu prvého stupně


