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Pokrok jZApadu2
T skv imenován do úřadu kterýž až

kordonu učiněn Obchodní ceV senátu vyžádal si slovo v pá
smrti své se zvláštní schopno

zastával k
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ Osudný poiar

vypuknul v sobotu o 4 h ranníT
Bostonu a sice v budově 'Benťív
Merrimac til Požár vypuknul

4 poschodí a v okamžiku j
IíK- hasiči C místu kdež plame--

ni jprudčeji řádily pronikli

sřítila se na ně střecha a 6 bylo

jich na místě usmrceno a 4 těžce

zraněni
Nedostává se

V sobotu skončeno ve Washing
tonu přepočítávání hotovosti v po-

kladně spolkové a výsledek byl

překvapující — ukázalo se totiž

$859 se nedostává Přepočí-

távání hotovosti stalo se nutným
tím že 1 červencem nastoupil
tVíl itnwnnvanú nnlrlafinfk
11 dli 1 W V

jllIVMVHI J

11 Roberts Celkem přepočí
táno bylo Í797 000000 a vše po
kračovalo v pořádku dokud ne- -

UOSJeno K UUUIIU nuct juiwus jb

dolary uloženy jsou a kdež za V

1 _ 1 t I 1J„X -- tltU~mA

103653000 nalezati se jich mé

lo Celá částka scházející ukra

dena bvla zajisté černochem Mař

tinem kterýž při ukradení $283 z
1 1 - e ťiIXnn Kil a L ta w

rýž za to k pokutě $50 odsouzen

Schodek nah ražen bude odstoup

lým pokladníkem Morganem a

bezpochyby že kongresem přijata

pak bude předloha kterouž mu

obnos tento nahražen bude

Ve prospěch společnosti

rozhodnuto v sobotu v Chicagu v

obvodním soudě soudcem Brow- -

nem a sice stalo se tak v žalobě

výhybkáře Wm F McDonalda

kterýž žaloval dráhy Illinois Cen-

tral a Chicago & Northwestern na

náhradu proto poněvadž násled

kem dání jména jeho na 'černou

listinu' v oboru svém zaměstnání

obdrželi nemohl Žaloba tato by-

la jednou ze 34 jež v červnu 1896

pro tutéž příčinu podány byly a v

jedné z nichž v případě tc Ketch--

arnově rozsudek porotou proti
společnosti na $20000 vynesen
Rozsudek tento byl před několika

týdny vyšší instancí soudní zvrá

cen a v případě tomto na návrh

strany obžalované soudcem Brow- -

nein žaloba odmrštěna a to ca

tom základě an prý žalobou ni

kterak nedokázáno že by se byla

strana žalovaná jakéhokoliv Cínu

nezákonitého dopustila Dle roz

hodnutí soudcova mají společnosti
železniční právě tak právo Ciniti

si za účelem vlastní ochrany pra--

vidla a rozhodovat! o tora koho

zaměstnávati chtí jako mají zří--
: :t „_ 1 rnn1XAn( m

ní vyslanectví na velevyslanectví
tom případe když vyslanectví

zemé dotyčné ve Washingtonu na

velevyslanectví povýšeno bylocož
právě se strany Huška v minulých
dnech učiněno —

Ni teatrální konsulát ve

povýšen bude na odporučení od- -
a

M
linru elitního dosavadní náš kon

sulát vo Stokholmu Švédsku —

Švédsko bylo prvým národem sta

rého světa jímž v době války za

samostatnost ruka pomocná nám

podána byla a doposud bylo jedin

kým ze všech větších zemí kdež taj

doposud generálního konsulátu

vláda naše neměla Odporučení
toto učiněno bylo na zakročení a

poslance Kossa z Chicaga a sen O

Culloma z jllinois
Konečné

docíleno bylo v Tennessee v úterý
kaukusu demokratickém dohod

nutí vzhledem k nominování sená

tora spolkového a sice zvolen za

nástupce zemřelého I G Harrise

li Turley kterýž přítomně v

senátu spolkovém zasedá jméno
ván tam byv guvernérem Taylorem

pro zbytek lhůty Harrisovy lur
ley jest 53 roky stár jest jedním
nejpřednějšíth právníků ve stá

jest bývalým vojínem kontede-rační- m

a zastává horlivě svobod

nou a ncobmezenou ražbu stří

bra lhůta jeho vyprší 4 března r

root
Vyšetřování

nařízené sněmem ohioským v zále

žitosti volby senátorské pokračuje

pomalu ku předu a doposud nepo
dařilo se výboru vyšetřujícímu na

byti jakéhokoliv svědectví jež by

sen Hannu aneb vůdce jeho kam

paně s domnělým uplácením záko

nodárců spojovalo m

Dle posled
nich zpráv zamyslí přátele senáto

ra Ilanny před výbor povolat! ce

lou řadu svědků jimiž dokázáno

býti má že bylo-l- i při volbě doly
čné nějakého podplácení dělo se

tak ze strany odpůrců Ilanny a

hlavně pak ze strany jíž v čele

guv Bushnell stál

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Unořely

Do Kichmond Va došla v pá

tek z King George Co zpráva o

neštěstí jež dva životy lidské za

oběť si vyžádalo V bytu paní
Sorrelové zanecháno bylo totiž na

chvíli malé děvčátko samotno a tu

nějakým spúsobem šaty na něm se

vzňaly Matka vrátila se do svět

nice když již šaty v jedinkém pla
meni se nalézaly a při pokusu na

uhašení plamenů utrpěla tak těž

kých poranění že též popálena
smrtelně a druhého dne popáleni
nám svým podlehla

Travií

V Suisin Cal zatčen byl v pá
tek Fr Bellew na obžalobu z otrá

vení bratra a sestry kteří minulé

ho listopadu za tajemných okolno

stí zemřeli Pohnůtkou k dvoj
násobné vraždě této byla že bra

trovi a sestře zemřevšími rodiči

zanecháno bylo více než jemu

samému a on otrávením jich ku

jmění pomoci si chtěl

šerif před soudem

Ve Wilkesbarre Pa pokračo
váno v pátek v přelíčení 3 šerifem

Martinem a 82 jeho příručími pro
hromadnou vraždu stávkárů latti

merských obžalovanými a sice vy

slýcháni vesměs horníci kteří v

napadeném průvodu se nalézali a

kteří svědky útoku onoho byli

Dr Kellar svědčil o tom že mno-

zí ze zabitých i raněných střelení

byli do zad léčil 39 raněných
vesměs kulemi kalibru 44 spnso- -

bených z lécenýxh zemřelo jich
7 dva nalézají se dosud v nemoc

nici a ostatní byli co vyléčení pro-

puštěni Rev Staffleet svědčil že

stávkáři při tahu jejich na Latti
mer klidně se chovali Učitelka

sl Coyleová svědčila že stávkáři

chovali se klidně a že palba zahá

jena když pokus na proražení

stující S T Adams svědčil že do

příruČÍ Šerifa již dne předchozího stí

vyhrožovali stávkářňm postříle-
ním nemohl ale Žádného z obža

lovaných_ stotožniti V sobotu v
j

výslechu svědků pokračováno na

z podaného svědectví uvádíme: vc

Nicholson svědčil o tom v ja
kém stavu několik raněných na ny
leznul a Že jeden z příručích když
hromadnou střelbu mu vytýkal

podobným osudem mu hrozil

pakli že neumlkne John ligler
hornické unie svědčil že ve

schůzi stávkářů usneseno při po
chodu úplně pokojně se chovati

že nikdo z nich ozbrojen nebyl
faktu tomto uvědomen byl Šerif že

předem vzdor tomu Vsak tyž

prohlásil že do Lattimer pouze

ien přes mrtvolu jeho se dosta
nou Na pochod vydali pry se E

stávkáři teprve pak když měšťa- -

nostou svolení k tomu jim dano

Před odročením zasedání do pon I

dělka upozornil návladní státní

soudce že obžalovaní přítomně í
pod zárukou nejsou a následkem

toho rozkázáno obžalovaným do

nnm IML-- a rlrnkv svél obnoviti V

pondělí schváleny záruky všech
-

obžalovaných po $6000 za kaž

dého a táž složena společností
Philadelphia Surety Co v uhrném

obnosu íao2ooo Prvým svěd

kem byl smírčí soudce S Jones

kterýž svědčil že stávkáři kolem

šerifa se shlukli a divoce si počí
nali a že vzdor tomu ač blizo
byl udati nemůže z které strany
prvý útok učiněn byl Geo Jiger
svědčil Že šerif když průvod

stávkářů k němu se přiblížil re

volver vytáhl a jednoho ze stáv

kářů za límec uchopil načež pry
na daný povel příručími jeho pal
ba zahálena Kym povel dán ne

vědět Ztotožňování obžalova

ných se mu nezdařilo neboť ozna

čil co muže kterýž na něho ritli

mířil 1 Hamptona kterýž toho

dne v Hazleton meškal a kterýž

vlastně ani žalován není Dalšími

několika svědky svědčeno že pří
ručí šerifa den před tím již příleži

tost k zakročení vyhledávali a

stávkářňm postřílením vyhrožo
vali

V obžalob
Z Guthrie Okla oznamováno

v pátek Že velkou porotou spol

kovou podány byly žaloby na 73

osob cro účastenství ve známém

upálení dvou členů indiánského
kmene Seminolů Souzeni budou

vesměs pro spiknutí úřadníci cho

vaií však pramalou jen naději Že

by odsouzení podařit! se jim mo

hlo a to proto an všeobecné onen

soud lidu za spravedlivý uznáván

byl
Z náboženství

zbláznil se jak z Little Rock

Ark oznámeno ve čtvrtek u

Mulberry mladý farmer S Autrey

Týž s rodinou svou odebral se z

rána k návštěvě stařičkých rodičů

svých a během rozpravy dostal se
i k otázkám náboženským pri
čemž rozčílil se tou měrou že s

rozumem se minul a v návalu po-

matenosti železnou tyčí o povraž

dění celé rodiny se pokusil Otce

matku a svého loletého hošíka za

bil manželku svou a zbývající tři

dítky smrtelně pak poranil načež

sám o upálení sebe se pokusil
Zůstal zuřivým Šílencem a tvrdí

že prý celé tragedie té Čarodějnice

vinny jsou
Úmrtí

V Miami Fla zemřel v sobotu

náhle ochrnutím srdce los V

Smiih řiditel úřadovny spojených

amerických republik ve Washing
tonu Týž byl po dlouhou řadu

let jedním z předních politikářů
ohioských a byl nadšeným ctite

lem McKinleyho jehož prvý v Ča

sopise svém co kandidáta guver
nérství a později i co kandidáta

nresidentstvf uvedl a podporoval
Za administrace McKinleyho co

guvernéra státu Ohio jmenován
bvl knihovníkem státním a po na

stoupení téhož na stolec president- -

tek senátor Lindsay z Kentuc-k- y v

aby objasnil stanovisko své

jakéž zaujímá proti známé resolu

cí přijaté zákonodárstvem kentuc- -

kým kterouž ku odstoupení vyzý- -

ván jest Po objasnění stanovi

ska svého v otázce finanční pro-

hlásil Že jest zástupcem veškeré

ho lidu kentuckého a ne pouhým
snad jen jednatelem sněmu státu
onoho Cítí prý se bytí zástup
cem veškerého lidu amerického a

co taký htasovati bude vždy dle

svého nřesveticeni a svědomí e

12:15 zahájeno zasedání výkonné
němŽ pokračováno v projedná

vání smlouvy na připojení Hawaii

sice mluvčím byl sen hite

kterýž konečně skoočil třídenní

řeč svou proti smlouvě dotyčné

pondělí podán sen Morganem

Alabamy návrh resoluce kterou

prohlašuje se Že vláda havvaiská v

úplné právo má souostroví ono

Sp Státům postoupili mimo če

hož nevykonáno nic jiného co by
T

za zmínku stálo Zasedání vý-
-

koné v němž v rokování o smlou

vě na připojení llavvai pokračová
no p trvalo do 5:05 kdy schůze

odroona
z

Z Washingtonu tu
t NejvvŠsnn návladním spolko

vým podána byla v pátek senátu

odpověď na detaz zda poslední
lobou podána byla stížnost něja
ká z Louissiany na přestupování
ústavy spolkové tím žč ze služby

porotní černoši k vůli barví-- své

vylučováni byli V odpovědi své

udává návladní že stížnost podá
na byla a sice jak proti soudcitak

proti návladním 11 spolkovému
ve východním distriktu louissian

ském jimiž prý černochům práva
občanská upírána jsou

t Státnímu odboru oznámeno v

těchto dnech vyslancem naším v

Caracas ve V enezuele že vládou

tamní uzavřena s italským kapita
lištou jménem Dotti smlouva kte

rouž tento za různé výhody a vý

sady jemu udělené zavazuje se

importovali a na pozemcích vlád

nich usaditi každoročně 1000 ital

ských rodin založili hospodář
skou záložnu s kapitálem $3760
000 a vydržovali pravidelné paro

plavební spojeni mezi Italu a ve

neznělou

t Státnímu odboru oznámeno v

pátek velevyslancem naším v Ber

líně Whitem že oznámený již zá

kaz přívozu ovoce značnou měrou

byl vládou německou obmezen

Dle zprávy té nebude se týkati
zákaz onen přívozu sušeného ovo

ce a z ovoce čerstvého připuštěno
bude pouze jen takové kteréž
bedlivou zkouškou za zdravé a

neškodné prohlášeno bude

X Před výborem na mezistátní
a zahraniční obchod započato s

projednáváním Ilepburnovy před

lohy na zřízení dalšího jednoho
místa v kabinetu presidentové —

odboru to obchodu a průmyslu —

a předloženy resoluce H7 různých

organizací obchodních z 27 růz

ných států jimiž zřízení odboru

dotyčného odporučováno jest

X Vyslancem naším v Madridu

oznámeno v neděli telegraficky

přímo presidentu a ne jak obvy
klo státnímu odboru že vládou

španělskou odmítnuta opětná na

bídka vlády naší na přátelské za

kročení na Kubě V telegramu
svém sděloval prý vyslanec náš

presidentu že Španělsko odmítá

doznali že s prostředky po ruce

potlačení povstání revoluce ne

možným jest že nabízená Kubán

cům samospráva se neosvědčila a

že by vůbec pomoci Sp Států v

jakémkoliv ohledu zapotřebí mělo

Povýšil

Presidentem zasláno v pátek se

nátu jmenování li A Hitchcocka
z Missouri dosavadního vyslance
našeho v Rusku velevyslancem
uro tutéž zemi Povýšení toto
stalo se na základě zákona jímž

president oprávněn jest k povýše

Z kongresu
V htii iiiuvuč-

- poslanců v úterý

započato s projednáváním rozpu-

čili pro akademii voj lískou a po-

kračováno v projednávání záleží-- !

tostí distiiktu Columbie pliČemŽ

opět debata do otáek politických
zabočila Zasedání odročeno vc

4:45 Ve st ledu projednáván byl

rozpočet pro odbor války načež

dokončeno bylo jednání o předlo-

hách Distriktu Columbie se týka-

jících

v

a poslednejsí o 3 h pí í jat
Následovalo 11a to projednávání

a

rozpočtu na nase opevnění kte-

rýmž k účeli tomuto $4104492
výborem odporufováno jest kdež-t- o V

původní požadavek odboru vá-

lečného

z

5 1 3 3 1 N 57 obnášel De-

bata o rozpočtu tomto protáhla se

do 5 h odp načež zasedání od-

ročeno s tím dorozuměním Že dne

následovního o 5 h k odhlasová-

ní přijde Ve čtvrtek pokračo-

váno v projednávání předloh roz-

počtových při Čemž debata opět-

ně zabočila na pole politické a

prázdná sláma po několik hodin

přemýlána Při toru vytýkáno
mezi jiným

1 indeymu otci nové-

ho zákona celního že nosí klo-

bouk z Anglie importovaný což

rozhodně popřel Zasedání od-

ročeno v 5 05
V sněmovně poslanců přivede-

na v pátek na přetřeš záležitost

prodeje dráhy Kansas Pacific a

sice žádostí o vv hrazení pondělní-

ho zasedání k projednání předlo-

hy

i

kterouž presidentu zvláštní

práva pro případ prodeje dávána

býti mají Návrh tento poražen

načež pokračováno v projednává-

ní dlouhé řady předloh pensij-níc- h

V sobotu věnováno celé

zasedání projednávání rozpočtu na

práce opevňovací a týž konečně

"přijat Celkem povoleno k účeli

tomu 54144012 proti ' $) 517-14- 1

v roce minulém V pondělí
skončeno projednávání rozpočtu

navydížování vojenské akademie

a týž v obnosu M53Ó4° přijat
V dalího jednání dlužno uvésti

pouze píij tí předlohy kterouž

území Arizoně postavení kapitolu
se povoi ije

V senátu v zasedání úterním té

měř úplně ničeho nevykonáno

neboť již ve 12:40 zahájena schů-

ze výkonná v níž o projednávání

smlouvy havvaiské pokračováno a

kteráž až do 4:40 potrvala Ve

středu věnováno v zasedání veřej-

ném zna ně času záležitostem in-

diánským a po delší debatě přija-

ta resoluce kterouž sekretář vni-

tra žádán j-
- st o sdělení jakého

náhledu vychování dítek indián-

ských v jednotlivých školách vy

žaduje Po 12 h předložena

byla senátu k projednání resoluce

sen IVttigrevva ze So Dakoty

kterouž prohlašován jest odpor

proti přivtělovánf jakéhokoliv úze-

mí ku Sp Státům k jt hožto obra-

ně značné rozmnožení válečného

loďstva nak-h- nezbytným by by-

lo Proti projednávání resoluce

této v zasedání veřejném podány

námitky následkem Čehož ve 12:-A- O

zahájí 110 zasedání výkonné
kteréž až do 4:20 potrvalo V ná-

sledujícím na 'o zasedání Veřej-

ném přijata byli resoluce kterouž

usneseno jest aby Sp Státy za-

stoupeny byly na mezinárodní vý-

stavě rybářské kteráž roku pfístí-- )

v 'irslii odliv vána bude a-
j

kterouž na krytí výloh f tím spo-jenýe- h

Íjoooo jest povolováno

Zbytek zasedání věnován byl pro-

jednávání rozpočtu pro odbor ho-

spodářský Ve čtvrtek po pro-

jednání celé řady bezvýznamných

předloh a resolucí započato s ro-

kováním o rozpočtu pro odbor ho

spodářský a týž konečně v obnosu

513527202 přijat V 5:25 zahá-

jeno zasedání výkonné kteréž

vsak pouze několik jen málo mi-na- t

potrvalo

1

' 'j
4

í

-

' r
"1

ř

1 ' i

Ví

- i

ženci její piavu u si'uivui '4
a ku přijímaní praviuei za jaaytu #

pracovat! chtí Z rozsudku toho

oznámeno odvolání
Jede domS %

President souostroví hawaiské- -

ho Dole přestal býti v neděli po
7 h večerní hostem národa ne

boť v Čase tom nastoupil zpáteční
_ 1 j~-n- :i -

cestu svou ani£ vy uyi uuum iw --

jj
chlého schválení smlouvy souo-

stroví ono k Soustátí připojující
Na cestě své staví se v Bufíalo

Clevelandu St Louisů a možní

že i v Omaze Ze ban Franciska

vyplouti hodlá 22 února
Nedělní zákony

prováděny byly v neděli v Toledo

O s neobyčejnou přísností a ani
to nejmenšf rušení klidu sváteční

ho nebylo policií povoleno V

provádění rozkazu toho Sel pan
maršál tak daleko že zakázal !

mlékařům pravidelnou obchůzku

'kostymrů a ani roznášení novin

nebylo povoleno Jedinkýmikte-ř- í
rozkazu policie vzdorovat! se

opovážili byli majitelově dvou

tamních divadel kteří pořádatt
chtěli představení jako obyčejně
v čemž však jim zatčením zabrá

něno bylo

Lidé trpěli mnohdy po leta ne--

uralgickými bolestmi Tí zajisté
nevěuěli o působnosti oleje svaté

ho Jakuba jinak by si byli mnoho

bolestí ušetřili
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