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Debata tato protáhla se do 5 h

kdy zasedání odročeno Ve čtvr-

tek věnováno téměř celé zasedání

veřejné projednávání rozpočtu pro
záležitosti indiánské projednání
ale nedocíleno neboť když sezná

v sobotu samovraždu požitím ně-jaké- ho

jedu narkotického pí L '

W Iluífmanová a sice učinila thf S
ze Žalu nad ztrátou jedinké vJ$
dcery kteráž před několika týd"
samovraždu snáchala Zvlá?

při tom jest že i dcera sfc- -

satnovraždou z téže příčiny a sice
ze zármutku nad smrtí svého snou-

bence kterýž krátce před tím

Životu konec učinil

Neústavním

prohlášen byl v sobotu v Council
Biu tis zákon v Iowě daň z dědi
ctví zavádějící Zákon tento při
jat byl minulým sněmem a zku-

šební případ učiněn byl v případě
poslední vůle farmera F C Ste-

warta z Carson kterýž dědicům

svým více jak za $50000 majetku
zanechal Tito protestovali proti
placení daně z dědictví v obnosu
5 proc a námitky jejich uznány
správnými a zákon neústavním

prohlášen Rozsudek tento odů-

vodněn tím že prý zákonem tím

porušováno jest právo jednotlivce
naloŽiti s majetkem svým jak za
dobré uzná mimo čehož prý též

správným není ono ustanovení zá-

kona jímž státu dáváno jest prá
vo k odhadnutí dědictví a tudíž 1

k ustanovení obnosu daně aniž
by súčastněné osoby námitky své

proti tomu podati směly Roz-

hodnutí toto bude-l-i nejvyŠším
soudem státním potvrzeno bude
míti za následek vyškrtnutí as
800 žalob v nichž stát dohroma-

dy více jak $ 100000 co daně z
dědictví požaduje

Šerif před soudem

Ve Wilkesbarre Pa pokračuje
přelíčení se šerifem Martinem a
82 jeho příruČími pouze velice
zvolna ku předu tak že dle všeho

přelíčení na hezkých pár týdnů se

protáhne Ve čtvrtek byla na sto
lici celá řada stávkářů kteří osud-
ného tahu na Lattimer se súčast-ni- li

a kteří dokazovali že ozbro

jení nebyli tak že příručí šerifa k
brannému zakročení oprávněni ne-

byli Před ukončením zasedání
oznámili zástupci obžalovaných
Že za účelem uspíšení přelíčení vol
ni jsou uznali fakta týčící se

schůzky stávkářů i příruČích Seri- -

a ve West Hazleton jakož i fak
tum že příručí šerifa ozbrojeni
yli kdežto stávkáři aspoň na
ohled bezbranými byli V pá
tečním výslechu ničeho nového a

zajímavého na světlo neuvedeno a
zaznamenati dlužno jedině to že

obhajobou snaženo se docíliti na

pokladního neboť celá řada úřa

doven celních byla by zrušena
a platy výběrčích přiměřeně upra
veny Tak ku příkladu v ncjbliŽ
Ším okolí našem zrušeny byly by

úřadovny celní v Lincoln Counci
Bluíí a Des Moines a zůstala by

jedině příslušná úřadovna v Oma-z- e

plat výběrČího celnice omaž- -

ské obnášel by dle návrhu sekre
tářova Í2000 ročně kdežto loni
úřadovnou výběrčímu 13463 12

vynesla mimo čehož dostal výběr
Čí celnice v Council Bluífs $268
01 Lincoln i 11023 a v IJes
Moines ř 157 75

Novy volefcní zákon

jímž stát Kentucky pro stranu de-

mokratickou zajištěn býti má na- -

rŽen byl koncem min týdne ve

sněmu kentuckém a senátem přijat
většinou 20 hlasů tak Že v přípa
dě vetování veto snadno přehlaso
váno bude Změna zákona voleb
ního spočívá v tom že veškery
další volby mají nalézali se pod
dozorem státní komise volební
tri ' tu

3cienne jejiz inuta na 4 roky u- -

stanovena jest a jež nynějším sně-

mem s většinou demokratickou

jmenována býti má Komise tato
bude míti právo jmenovati pro
každý okres 3Členné volební pod
výbory jimž zase právo jmenova-
ní všech registračních a volebních
úřadníků připadne Návrh záko-

na tohoto podán sen Goebelem

kterýž o úřad guvernéra ucházeti
se mini a odůvodňován jest tím
že prý při poslední presidentské
volbě Kentucky popokratům re

publikánskými úřadníky volební
mi ukradeno bylo a když nyní i

republikánských okrscích demo-ratiČ- tí

úřadníci volbě předsedali
budou stane prý se opakování
toho nemožným

Velkou sensaci
v politických kruzích washington

ský spůsobilo ve středu uveřejně
ní soukromého dopisu psaného
španělským vyslancem De Lomem

příteli téhož Canalejasovi v němž

resident McKinley spůsobem co

nejostřejším a nejnešetrnějŠím kri-

tizován jest a kterýž neznámým

nějakým spůsobem kubánské jun-

tě do rukou se dostal Z počát-
ku považován dopis za politický
tah jímž napjetí a po případě i

diplomatická roztržka mezi Spoj

Státy a Španělskem vyvolána býti
má a nepřikládáno víry tomu že

by De Lome skutečně pisatelem
dopisu onoho býti mohl Leč za--

edené vyšetřování pokročilo tak
že nyní o pravdivosti dopisu po-

chybnosti býti nemůže a pan vy-

slanec vehnán tak do úzkých Že

vůbec autorství dopisu onoho po-pří- ti

odepřel Tím ovšem osud

svůj zpečetil neboť stal se tím

pro vládu naší osobou nežádoucí
a vyslanci našemu v Madridě stát-

ním odborem nařízeno vládu špa
nělskou o tom uvědomiti a odvo- -

ání jeho požádati Mezi tím však
De Lome sám poznal Že nemož

ným se stal a proto telegraficky
vládě španělské poděkování své z

úřadu oznámil Resignace jeho

byla kabinetem bezodkladně při- -

ata a záležitosti vyslanectva po
vede nyní do jmenování vyslance
nového prvý sekretář vyslanectva

Po vyšetřováni
Senátní výbor sněmu illinois- -

ského jemuž uloženo bylo vyše
tření chicagské policie dokončil

ve Čtvrtek práci svou a sice shr-

nout! se dá ve výsledek následov-

ní: Zákon o službě civilní za ny

nějšího mayora jest pouhou fraš

kou a mrtvou literou mayor sesa

dil pří nastoupení svém členy ko

mise na službu civilní úplně beze
vší příčiny aniž by k tomu záko-

nem oprávněn býval z policejní

služby propuštěna celá řada osob

na pokyn mayora a za souhlasu

komise a to jedině proto aby po- -

itickým bumlům místa opatřena
býti mohla zřízenci ač ještě ke

službě schopní dávání do pense a

nahraiováni osobami neschopný

vuzuji pry remesio sve upine ve

řejně aniž by policie proti nim

zakročovala a v několika přípa
dech podáno bylo prý svědectví

nasvědčující tomu že majitelové
místností takých policii za 'ochra
nu pravidelné poplatky cnlvádí

Demokraté llllnolsštl

odbývati budou z usnešení státní
ho výkonného výboru státní kon-

venci svou 17 května a to buď v

Peoria neb Springield V téže
schůzi výkoného výboru usnešeno
zkusiti soudně ústavnost zákona

jímž stát v nové senátní distrikty
rozdělován jest jakoi 1 ústavnost
zákona jímž postavování společ
ného lístku státního různým stra
nám politickým zakazováno jest

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Luetgert o rozsudku

Odsouzený vuřtlář chicagský
A L Luctgert učinil o rozsudku

poroty jímž na doživotí pro za

vraždění manželky své odsouzen

byl následovní vyjádření: "Kdy
by to bývali muži nebylo by roz

sudku kompromisního Jsem buď

vinným neb nevinným Jsem-l- i

vinym zasloužím smrt a měl jsem
býti oběšen Jsem-l- i nevinným

oprávněn jsem ku svobodě Luct-

gert jest právě tak nevinným zlo- -

inu za vinu mu kladeného jako

kterýkoliv muž v Chicagu Ne

mělo býti Žádného rozsudku polo- -

ičatého v tomto případu Bylo
ečeno že při pronášení rozsudku
semse smál A jest to pravda
Smál jsem se a směji se tomu do-

sud Smál jsem se poněvadž pro
mně jest rozsudek ten velice sniěš- -

ým Jest to rozsudek zbabělců
Neměli tolik odvahy prohlásiti
mne nevinným vidouce že svě

dectvím vina moje prokázána ne- -

yla a tak konečně učinili kom

promis Udvolám se k nej vyšší-
mu soudu a konečně přec jen na- -

bydu svobody"

Důležité rozhodnutí

ne vsak pro deinictvo nyorz pro
zaměstnavatele vydáno bylo v pá-

tek soudcem Paynem v Chicagu v

řípadu J D Blanka proti dráze
llinois Central na kteréž za úraz

vinou společnosti utrvěný náhra- -
v §

da v ounosu řso požadovaná dv- -

Blank zaměstnán byl co zří- -
V

ženec ve voze expresním a pn
srážce vinou jiného zřízence po-

vstalé poraněn byl tou měrou Že

nyní ku práci neschopným mrzá-záke- m

jest JKdyŽ na společnosti
áhradu požadoval byla tato 0- -

depřena a to následkem toho an

při vstoupení svém do služby 11

poleČnosti expresní podepsal týž
smlouvu kterouž vzdával se veš

kerých požadavků na náhradu za

možný úraz jehož by ve službě

trpěl a jíž zároveň dáváno bylo

společnosti expresní právo k uza- -

ření smlouvy s kteroukoliv spo- -

ečností Železniční Že v pádu úra

zu náhradu požadovati nebude —

Soudcem uznána smlouva tato za

úplně zákonitou neboť prý děl-

ník úplného práva má předem se

vzdáti požadavku náhrady i v tom

případě když by poranění za-

městnavatelem zaviněno bylo Z

rozsudku oznámeno odvolání k

vyššímu soudu

Zemřela hladem

V okr nemocnici chicagské ze-

mřela v sobotu 87letá pí C Lan-

gová a to hladem 75lttý její man

žel její pak v témže ústavu se na

lézá ve stavu beznadějném neboť

též dlouhým hladověním do nej-vyš- ší

míry seslaben jest Lang

byl již po dlouhou dobu bez prá-

ce Z počátku podporován byl

sousedy kteréž to ale záhy omrze-

lo a tak nešťastný párek osudu

svému ponechán byl Když ko-

nečně policie na nešťastníky tyto

upozorněna byli již po týden bez

tepla a po plné 3 dny bez jedinké-

ho sousta potravy

Z kongresu
V sněmovuě poslanců v utery

započato s vyjednáváním kontě

stu A 'lowinanova ze 4 distrik
tu alabamkého a sice projedná
vána zpráva většiny výboru kte

rouŽ odporučováno dosazení kan

didáta republikánského kterýž
prý iedině podvodným sčítáním

hlasů o místo v kongresu připra
ven byl Dle zprávy komise vo

lební obnáší většina demokratická
v distriktu onom 267 hlasůkdež- -

to většina výboru tvrdí že vlast

ně čekancc republikánský 342 hla

sy zvolen byl Jetlnání o kontě- -

stu protáhlo se až přes 5 h odp
kdy zasedání odročeno Ve středu
v projednávání kontestu výše uve

ideného pokračováno a při hlaso

rání 143 proti 113 hlasy demokrat

Flowman místa zbaven a republi
kán Aldrich za zvoleného prohlá
šen čímž republikánská většina

sněmovny ze 49 na 50 hlasu zvý-

šena Z dalšího jednání dlužno

uvésti že přijat byl dodatečný roz-

počet na krytí schodku odboru

soudního jímž povolováno jest

$200000 na plat porotci! a S175-00- 0

na plat svědků v soudech

spolkových Zasedání odročeno

v 5:25 Ve čtvrtek nevykonáno
téměř úplné ničeho a to hlavně

zásluhou demokratů kteří při kaž-

dičké příležitosti do debaty otáz-

ku stříbrařskou vtahovali a tím

jednání zdržovali Aby tomu pří-

trž učiněn byl dán návrh na od-

ročení zasedání do pondělí což

128 proti 116 hlasům přijato Za-

sedání skončeno v 4:25
V sněmovně poslanecké přijata

v pondělí resoluce požadující na

odboru státním předložení korres-pondenc- e

vyměněné mezi vládou

:naší a Německem v záležitosti ob-

mezování přívozu našeho ovoce

dobytka hoTězího a koní a podob-
ně po delším rokování přijata -e

požadující na presidentovi

podání všech možných informací

o poměrech na Kubě a o stanovi-

sku vlády naší vůči nynějšímu sta-

vu věcí na ostrově tom V dal-

ším projednávány záležitosti tý-

kající se Distriktu Columbie a po

přijetí pozvání ku súčastnění se
mezinárodní rybářské výstavy jež
od května do září letošního roku

v Bergen Norsku odbývána bude

nasedání ve 4:55 odročeno

V senátu uvedena v úterý na

přetřes otázka kubánská a to sen

Allenem z Nebrasky kterýž ku

rozpočtu pro službu diplomatic-
kou a konsulární dodatek navrh-

nul kterýmž povstalci kubánští

za moc válčící uznáváni býti mají
Podobně učiněno i sen Cannon-e- m

kterýž podal resoluci kterouž

president McKínley vyzván býti
má k uvědomění vlády španělské
o tom že opomene-l- i Španělsko
neodvislost republiky kubánské

na nejvýše do 4 března uznatibu-- j

dou se strany Sp Států po dni

onom povstalci kubánští za moc

válčící uznáni načež pak v dal-uzná- ní

Jích 90 dnech i úplné ne

odvislosti Kuby by následovalo

Sen Mason z Illinois známý to

stoupenec věci kubánské nezů-

stal téŽ pozadu a podal vzhledem

k otázce té resoluci třetí kterou

Španělsko se uvědomuje by ve

válčení ustalo a kterouž Sp Stá-

ty udržováni pořádku na ostrově
onom by se zavazovaly Podání
resoluci těchto vyžádalo si téměř

celé zasedání dopolední odpole-

dne pak věnováno bylo zasedání

výkonnému v němž v debatě o

otázce hawaiské pokračováno a za-

sedání v 5:20 odročeno Ve stře-

du věnováno více jak 3 hodiny ča-

su rokování o otázce kubánské a

hlavním řečníkem byl sen Hale z

Maine kterýž vyzýval senát aby
ádného ukvapeného kroku aeči-2i- l

a aby presidenta v zahraničné

nolitice ieho podporoval Jemu

pdpověděno Masonem z Illinois

no Že v síni dostatečný počet se

nátorň k uzavírání potřebný pří'
tomen není zasedání odročeno

5 15- -

V senátu pokračováno v pátek
v projednávání rozpočtu pro od

bor indiánský při čemž sen Petti

grewem ze so uakoty navržen
dodatek jímž pozemky od rudo- -

chft Sp Státům odstoupené bez

platnému zaujímání skutečných
osadníků otevřeny by byly t
dalšího jednání dlužno uvésti při
jetí předlohy kterouž odstupuje
se bývalá vojenská reservace Fort
Mali státu Kansas ku zřízení zá

adního odvětví státní hospodář
ské Školy a učitelského ústavu
Zároveň přijata byla i předloha
sen 1 nurstona kterouž přiměře
ně upraveny býti mají ceny za

)lacené— vlastně nabídnuté a ny
ní po velké většině dlužné — za

rozprodané pozemky na indián

ských reservacích kmenů Otoe s

Misouri v Kansas a Nebrasce

Zasedání výkonné zahájeno v 3:

40 a schůze v 5 h do pondělka
odročena V pondělí bylo zase

dání veřejné pouze jen krátké
vzdor tomu učiněny během téhož

dva pokusy na projednáni otázky
kubánské Byl to dodatek sen
Allena k rozpočtu pro službu di

plomatickou a konsulární jímž
povstalci kubánští za moc válčící
uznáváni býti měli a resoluce Mor- -

ganova kterouž president zadán

jest o sdělení vzuledem k nyněj- -

ítn poměrům a rozvoji otázky ku

bánské návrh Allenův položen na
tůl an prý k tomu nyní doba pří- -

odnou není resoluce druhá pak
)řijata V 1:25 zahájena schůze

výkonná kteráž až do 5:10 potr- -

ala Hlavním řečníkem byl tam
sen rettigrcw kterýž dokončil
konečně 3dennířeč svou proti při-

pojení Hawaii

Z Washingtonu

Z Washingtonu oznamuje se

11 v t 1

e administrace nase nenouia v

řípadě španělského velevyslance
DeLomea s pouhým poděkováním
se téhož a s přijmutím resignace
se strany vlády španělské býti spo
ojenou a že hodlá ještě dalšího

vysvětlení a omluvy požadovati
Co týče se osobních urážek v li

stu De Lomeově presidentovi uči

něných považuje vláda naše zále- -

itost onu za ukončenou avšak

řeje si a mnsí prý dostati náleži
tého vysvětlení vzhledem k jiným
ýrokúm vyslancovým jimiž u- -

přímnost Španělska v několika o- -

tázkách politických jež přítomně
mezi Sp Státy a Španělskem pro- -

ednávány jsou v pochybnost u- -

váděna jest V záležitosti té dá-

ny našemu vyslanci v Madridu
říslušné instrukce a očekává se

že vláda Španělská po seznání
Iného znění urážlivého dopisu
DeLomeova s náležitou omluvou

áhati nebude

Lodgeova předloha na obme- -

zení přistěhovalstva kteráž jak
známo senátem prošla nepřijde
ak v sobotu z Washingtonu ozná

meno v tomto zasedáni v sněmov-

ně ku projednání Usnešeno tak

ylo ve výboru na záležitosti při- -

stěhovalecké následkem přání
značného počtu pánů poslanců
teří přejí si dostati z Washing
tonu dříve než teplé počasí na-

stane Očekává se totiž že pro- -

eJnávání předlohy té značně se

protáhne čímž ovšem i zasedání

kongresu značnou měrou prodlou-
ženo by bylo

X Sekretář pokladny Gage za

slal ve středu kongresu náčrtek

předlohy kterouž zmenšován býti
má počet celních distriktů a kte
rouž zároveň i upravovány býti
mají platy výběrčích úřadoven do

tyčných Kdyby návrh sekretá
řův kongresem přijat byl sníženo

(

svědcích doznání že vlastním "a

účelem žaloby jest aby po odsou-ze- ní

šerifa a jeho příručích na vlá- - ij
dě spolkové vládami jichž přísluS- -

niky stávkáři jsou náhrada pro jf
ně požadována býti mohla V za- - v 12
sedání sobotním oznámeno ná-- í
vládním státním že v zájmu obža- - j
loby při nejmenším ještě as 50 jjsvědků povoláno bude obhajo--

C

li

f

bou vyvrácena pak pověst jako
by žádné svědky povolati neza-

mýšlela a jako by žádati chtěla za
odmrštění Žaloby na tom základě
an žalobě obžalovaným zločin do-

kázali se nepodařilo obhajoba
zamýšlí prý pravý toho opak —
dokázati prý hodlá četnými svěd-

ky že obžalovaní příručí k brané-

mu zakročení dohnáni byli Při
skládání svědectví ničeho nového
neuvedeno V pondělí svědectvím
též nic nového nevynešeno a pře-

líčení odročeno na úterý odpole-
dne tak aby dopoledne porotci
městské volby súčastniti se mohli

Parník utonul

Do přístavu newyorského při- - ft
plul v sobotu parník St Louis'
jehož kapitánem ohlášeno Že 7 Jtr--
února před 1 h ranní spozorová-"- " j"na byla znamení parníku v ne--

štěstí se nalézajícího a když ná-- r£
sledktm toho směr lodi změněn k
místu připluto seznáno že jest to
hollandský parník Veendam' v f

tonoucím stavu se nalézající k
i_-„- n

íen vypiui z Kotterdamu


