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jest že dluhy úpadek učinivších

obchodň na jthti a jihozápadu v

mřsících ítrví nci srpnu a září

obnáíťly pouze jen #4394000
proti $ l l4yHooo v téže periodě
roku minulého --— Národní gran-Ž-
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jest ve prospěch přímé volby
senátora spolkového lidem a ne-

ustaneme v ohledu tom pracovati

pokud cíle toho dosaženo nebude

Do té doby než tak se stane niŽlí

bychom naléhati na to aby lid

právo mři vyslovovali při volbě

přednost svou pio toho kterého
kandidáta a výsledek hlasování
mři by pro zákonodárstvo býti

závazným"

Zmrzačena

Slečna R A Colvinova navště-

vující v Chicagu Northwestern

universitu přišla ve čtvrtek v

Evanstonu na Emerson ulici ku

zmrzačení Šlápla totiž na torpé-
do jehož na železničních tratích
ku dávání poplašného znamení se

používá a výbuch byl tak silným
že pravá noha v kotníku jí utrže-

na Kterak torpédo na chodník
se dostalo nebylo dosud výše
třeno

Nezíkonitým

prohlášen byl koncem týdne texas-ský- m

soudem odvolacím zákon

posledním sněmem přijatý kte-

rýmž pod pokutou řioo až $500
a trestem až 100 dnů zakazováno

bylo sbírání objednávek na liho-

viny neb udržování týchž ve skla-

dišti v místech kdež místní zápo-vě- ď

lihovin odhlasována byla

NávlaJní okraden

V Charleston 111 okraden byl
v soudní síni státní návladní a

sice ukradeny mu veškery listiny
na nichž odsouzení právníka AC
Ficklina kterýž z padělání smnž-me- k

v 13 různých případech ob-

žalován byl záviselo Po ukra-

dených listinách nezbylo ani nej-men- šf

stopy a následkem toho po-

žádán soud o odložení přelíčení
do ledna v té naději že do doby
té zloděje vypátrati se podaří
Obžalovaný právník postaven pak
Dfeu soid pro pomateni mysle a

tlo blázince v Kankakee poslán

Vlak shořel

Nedaleko Leesport Ky vyši
nul se ve 'Čtvrtek po 4 hodině
ranní z kolejí osobní vlak dráhy
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Kopotit
ro příUÍ roky ťiřrfdní jou násb
lovním: Tříjmy a rok 30 červ

nem ukončený obnálely JtH 2165-46- a

7J pro rok bioíní odhadován
et jiřírftstek f4i3jJ73 13 a pro
rok 30 iervřuin 1 HHj ukončený
další přírůstek f 6 07501 131 tak

Že v roce ltS)) příjmy na fuj
874647 37 odhadovány jsou V

roce 1B0S odhadováno jest vydání
na 198(22760 a schodek prorok
1899 na 16048 1 1 263

POLITICKÉ

Proti Hannovl

Z Columbiis O oznamováno

počátkem týdne že v poradě de-

mokratických předáků ohioských
usnešeno bylo zajistili příslušný
)oČet hlasů demokratických po
slanců a senátorů při volbě sená-

tora spolkového pro iruvernéra
iushnella republikána když to

muto potřebný počet hlasů repu- -

likánských ku zvolení jeho zaji- -

stiti se podaří Jak známo ve

den poslední volební zápas v Ohio

téměř výhradně jen na základě

senátorské a snaha demo

kratů i mnohých republikánů sou

středěna byla v tom aby poražen
byl senátor Hanna kterýž v pří-
štím sněmu o znovuzvolení uchá-ze- ti

se zamýšlí Plán však se ne-

podařil neboť většina republikán-
ská při společném hlasování 5hla-s- ů

obnáší a proto rozhodli se de

mokraté jinou cestou cíle dosá- -

hnouti a Hannu porazití V zá

konodárstvu jest prý dosti repu
blikánů kteří pro Hannu žádné

ásky nechovají a tak prý Iiush- -

nellovi snadno podařiti se může

pro sebe 5 neb 6 hlasů v řadách

republikánských zajistiti

V Ohio

skončeno bylo v pondělí úřadní
sčítání hlasů při poslední volbě

státní odevzdaných a dle téhož
obdrželi jednotliví čekancipro gu- -

vernérství hlasů následovněiliush-nellre- p

429816 Chapmandem
401715 Holiday proh 7558

Coxey pop 6254 Dexter žlutý
dem1661 Vatkinssoc děl4242
Lewis černošský 476 Obnáší
tudíž většina rep 28101 hlas

proti většině 51109 hlasů pro Mc

Kinleyho loni vržené Do sená-

tu zvoleno '17 rep 18 dern a 1

stříbrařský republikán Do sně-

movny Zfoleno 58 rep 47 dem

a 4 stříbrařští republikáné

Chtí díllt New York

Z New Yorku oznámeno v pá
tek že jednou z prvých předloh
jež v příštím zasedání zákonodár-
stva new-yorské- podány budou
bude ona kterouž požadováno
bude za souhlasu Spojených Stá

tů utvoření nového státu kterýž
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pokroku v ( b který h 4ťrh ¥

pímbdulni potob tf nttnlnim
Kl kďiri ( lift' přij4tfi n JIedoV
ni provollnl ku vím loup ntftm

zlr4' tuéiiy v Spoj Státech
"M znárodní bitdi talnni nkáal

býlí i'ij'lfie lo iHolným Koini-- e

m úbiii lim ri)tiéj'í adminí-Ii- m

Í jiu ti v4fiá OniU v' 1110I-- ti

v zijniu do it nl tehol 4 vt lUf
ty pokusy ony ukázaly se býlí
marnými Obchodní potře by ze-

mě naU ukázaly janř že dvojí
tnčtia mní vbtxlriou 4 74 nyníjlb
ho tavu tmliatc úpluě nemož-

nou 1 1 o dna nadešla kdy nut-

no jest faktum toto i vládou ná-

rodní ututi Okolnosti vyžadují
aby zřejmě donáuo bylo le me-

zinárodní bimttalimui jest snem
minulosti Sp Státy musí to ve-

řejně donati a musí se na výhrad-
ně zlatý základ postavili Pro-

hlášením tímto pomoženo bude
našemu obchodit povzbudí cizinu
k ukládání peníz v podnicích na-

šich a vyvolá opětně blahobyt v

zemi naši Vyzýváme všechny
přátele zdravé měny aby pomohli
nám k docílení prohlášení zásady
že nadále peněžní systém náš vý-

hradně jen ná podkladě zlatém

spočívati má"
Z Washingtonu

X Státnímu odboru oznámeno
ve čtvrtek vyshneem republiky
Peru že táž přeje si vzájemnostní
smlouvu obchodní se Spojenými
Státy uzavřít! a Že ku započetí vy-

jednávání ve směru tom oprávněn
jest

Návštěva kanadského premi
éra ve Wasniniítoné
bude dle všeho míli dobrého vý
sledku Oznamuje se totiž Že v

poradě téhož se sekretářem stát-

ním ujednáno započíti mezi oběma
zeměmi vyjednávání vzhledem k

uzavření vzájemnostní smlouvy
obchodní a že při příležitosti té

Spojené Státy John A Kassonem
a Kanada premiérem Laurierem a

ministrem námořnictva Daviesem

zastoupeny budou Den kdy vy-

jednávání zahájeno bude nebyl
dosud ustanoven

t Z Washingtonu oznamuje se
že prý připojení souostroví hawaai-skéh- o

ku Soustátí jest zaji tčno
neboť president McKinley dostal
prý ujištění že pro schválení
smlouvy dotyčné více jak dve tře-

tiny senátu hlasovati bude — Jak
známo byla smlouva dotyčná se-

nátem hawaiským již schválena
tak že by schválením senátu naše-

ho připojení Hawaie skutkem se
stalo

X Presidentem oznámeno bylo
v pondělí jmenování W Godfrey
Huntera z Kentucky velevyslan-ce- m

pro Guatemalu v Honduras
Ve středu oznámeno jmenování
Chas W Kendricka z Louisiany
gen konsuhm v Montéry Mex

Předseda kanadského mini-
sterstva V Laurier přijel v ííte-r-ý

s ú řad ním průvodem svým do
Washingtonu aby tu s odborem
státním vyjednávání vzhledem k
náležitému obnažení lovu tuleňů
v moři PehringovČ zahájil
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zvlášlf Nttidenty na unlv-rHÍtric- h jest

James K Sovereigna kterýž úřad
předsedy po pět roků zastával a
jehož lhůta teprvé příštím rokem

S f "

vypršeti měla zvolen Henry A

Hickg % New Yorku ge Sovcrejg
nem padli zároveň náměstek téhož

j jj McGuire z New Yorku a D
Brown z Montany a II B Martin
z Minnesoty členové vvkonného
výboru — O příčinách zmřnv této
na veřejnost ničeho se nedostalo

Boykot je nezákonltým
'

Obvodním soudem spolkovým
v St Louis vydán v sobotu důle- -

žalobě firmy Oxley Stave Co z
Kansas City proti 13 bývalým
dělníkům svým kteří stávku v

lednu min roku prohlásili násled- -
kem zavedení strojů na kladení

I obručí na sudy a kteří když stáv- -

ka v jejich neprospěch skončena
boykot proti závodu onomu zave-

dli Společnost obrátila se na to
ku krajskému soudu spolkovému
a vyzvedla si proti nim soudní
zákaz z kteréhožto rozhodnutí ale
stávkáři k soudu obvodnímu se
odvolali Leč nepochodili Soud- -

stávkující dělníci nemají žádného
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hra v mlc na kohdcmi v teto hre jon preitáky na Ya!e univerititě
řřjnuťtiH vjše rotTNzení Htudenti kíi-ř- l vynikají jak vou hřrnotnou

poutavou tak híIoii 1 hbitoMf Clw dader váží 230 lb Chndwick
108 a Culton'210 Hra ta jest jak známo iamahavá a nenezpeěná a
mnohý Htudeut zaplatil ji životem riet) r'!ravlm

to pokusili se lupiči o vyloupení

pokladny ve mlýnu leč byli spo- -

zorováni a zahnáni

Vlak oloupen

Osobní rychlovlak dráhy Mis- -

souri Pacific zastaven byl v pátek
po 9 hodině večerní nedaleko In- -

dependence Mo zakuklenými
lupiči a sice stalo se to pouze jen
as míli od pověstného místa Iilue
uut Kaez za minuiy tok in oiou- -

pení vlaků se udála Dvazlupi- -
čů převlečeni byli za ženštiny a

když jednou z nich svítilnou vý- -
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stražné znamení dáno nemeškal žitý rozsudek pro veškeré organi-ovše- m

strojvedoucí ani dost málo zované dělnictvo naše — rozhod- -

a vlak se vší možnou rychlostí za- -' nuto totiž že boykot jest nezáko-stav- il

Sotva že tak učinil již tujnitým a že tudiž ti kdož na něm
namířeno naň a na topiče několik se podílí trestně stíháni býti rů

a když pak konduktér s hou Rozhodnutí toto učiněno v

brzdařem seskočili aby se o pří- -

čině zastávky přesvědčili bylo po
nich několik ran vypáleno Na to

přinuceni byli zřízenci k odepnutí
vozu pro zavazadla a vozu express- -

ního s nímž lupiči as o dvě míle
dále odjeli a zde zřízence express
ního k otevření vozu přinutili
Učiněno to od něho beze všeho
zdráhání neboť ničeho cenného
sebou nevezl Překvapení lupičů
snadno možno si představiti —

Čekali totiž na vlak expressnf kte

rýž o hodinu později vyjíždí a

jímž zpravidla zásylky pen žní z cové Sanborn a Thayor totiž roz-Kans- as

City do St Louis dopra- - sudek nižší stolice soudní v plném

I poněkud za práci svou se odškod- -

i I


