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do povětří válečné 'lodi naší
'Maine' t přístavu havanskéin ne- -

I

kých staly" Výrok tento poklá-

dá námořní odbor za urážku celé-

ho našeho loďstva a proto požá-

dán odbor státní aby pana poru-

číka o náležité vysvětlení a zadost-učině- ní

požádal

Neprodává pšenici

Chicagský bursián J Leitcr

kterýž jak známo před několika

týdny zkoupil velkou část pše-

nice v trhu se nalézající a tím o- -

všem cenu její do výše hnal po-

přel v pátek zprávu jako by ze

zásob svých byl 5000000 bušlft

prodal a £500000 při tom vydělal
Leitcr prohlásil že není pravdou
že by pšenici prodával ba nao-

pak ještě pšenici prý kupuje Ny-

nější 'vysoká' cena pšenice jest
prý pouhým začátkem neboť prý
až na $1525 a Í150 vystoupit
pak teprve on s prodáváním prý

to však podařilo se potápěčům
dostati z kabiny kapitánovy různé
cenné listiny státní jakož i slov-

ník jehož ku zasýlání zpráv odbo-
ru n :S nniřn 111 n v iwiníi ! k'lf

od pracháren nalezeny na obvyk
lém místě nad hlavou postele ka

pitánovy kamž tímto jak dříve

již tvrdil v pravidelný Čas totiž
o H hod večerní zavěšeny jím
byly

Námořní komise jmenovaná
odborem námořním za příčinou
šetření příčin výbuchu odjela do

Havany v neděli a vyšetřování
vlastní již dnes zahájeno bude

Vyšetřování řízeno bude výhradně
jen komisí touto a ne jak z po-

čátku vládou španělskou požado
váno komisí společnou v níž by i

vláda Španělská zastoupena byla
K rozhodnutí tomuto dospěla vlá

da naše hlavně na základě onoho

ustanovení práva mezinárodního

kterýmž paluba lodě válečné za ú- -

emí příslušné země považována

býti musí a že tudíž vláda dotyč
ná zároveň i úplnou právomocnost
nad lodí onou mít i musí Stano-

visko toto uznáno bylo Španěl
skem za správné obzvláště pak

když kapitánem Sigsbevm rlíbeno
i vyšetřující komisi španělské

náležitá příležitost ku prozkoumá-
ní trosek a ku zjištění příčiny vý
buchu poskytnuta bude

Dle úřadní zprávy nalézalo se

na parníku v Čase výbuchu 25 dů-

stojníků a 329 námořníků Z po-

čtu toho zachránilo se 24 důstoj-
níků a 66 námořníků tak že počet
obětí celkem 248 obnáší Ze za-

chráněných námořníků bylo jich
57 raněno a 7 z nich smrtelně

POLITICKÉ

Z kongresu

V sněmovně poslanců
" v úterý

bylo pilno a celkem 16 různých

předloh bylo přijato V dalším

usnešeno započíti ve středu s pro

jednáváním předlohy bankrotnf a

debata musí uspíšena býti tou mě-

rou aby předloha ona v sobotu

odpoledne k odhlasování dospěti
mohla Po usnešení aby dny 1

2 a 3 března věnovány byly Loud
ově předloze na poštovní zásyl- -

ky druhé třídy se vztahující zase

dání o 5 h odročeno Ve střdu
dle programu výše uvedeného za

hájeno bylo projednávání předlo-

hy bankrotní Před odročením

zasedání přijata jednohlasně reso- -

luce vyslovující hlubokou sou

strast rodinám jež vyhozením vá-

lečného farníku našeho v přístavu
havanském 'Maine' o život neb
k úrazu přišli Ve Čtvrtek v pro-

jednávání téže předlohy pokračo
váno a debata až do 5 h se pro-

táhla kdy zasedání na pátek do

11 h dop odročeno Z jednání
jiného dlužno uvéstí podání spo-

lečné resoluce kterouž rodinám

zahynuvších námořníků parníku
'Maine' 1 2měsíční služné vyplace-
no býti má

V sněmovně poslanecké pokra
čováno v pátek v projednávání
předlohy bankrotní a jednání to-

mu celé dopoledne věnováno Po

12 h podány předsedou výboru
na záležitosti zahraničné nejno-vějŠ- Í

zprávy na utonutí válečného

parníku 'Maine 6e vztahující na-

čež přijata jednohlasně resoluce

povolující sekretáři války potřeb
né peníze ku vyzdvižení trosek a
k ošetřování raněných lodníků v

opatrování v Havaně dosud se ch

V sobotu dle progra
mu dříve vytčeného přikročeno po
4denaím rokování k závěreční de-

batě o předloze bankrotní a táž

při předsevzatém hlasování 158

proti 124 hlasům přijata Po

jmenování konferenčního výboru
kterýž by o předloze této s podob
ným výborem senátním se radil

zasedaní v 0:10 odročeno v pon- -

ělí přijata celá řada soukromých
edloh pensijních a z jednání o- -

lohy kterouž povoleno jest $15

000 koleji Newbcrryho evangeli
ckému to ústavu v So Carolině
co náhrada za Škody vojskem
spolkovým v čase války spňsobe- -

né

V senátu rozpředla se v úterý
dlouhá a dosti prudká debata
resoluci sen Ilarrise z Kansas

kterouž vyzýván jest nejvyšŠÍ ná

vládní spolkový k podání důvodů

pro kteréž upustil od vykoupení
prvého mortgage dráhy Kansas

Pacific a od dání dráhy té do sprá

vy konkursní podstaty při čemž
dovozováno že tím pokladna spol
ková o více jak $6 000000 při

pravera byla Ve 2:30 zahájeno
zasedání výkonné v němž pokra
čováno v projednávání záležitosti
hawaiské načež zasedání v 3:35
odročeno Ve středu věnováno

většina zasedání projednávání roz

počtu na práce opevňovací a vět-

šina řečníků shodovala se v tom

by povolena býti měla plná
částka k účeli tomu odborem vá

lečným požadovaná V zasedání

výkoném jokraČováno v jednání o

smlouvě na připojení Havvaiska a

hlavním řečníkem byl stařičký
sen Morrill z v ermont který pro-

ti smlouvě mluvil Ve Čtvrtek

po debatě více jak 2 h trvající

přijata 34 proti 29 hlasům resolu-

ce podaná dem Turpiem z Indi-

ány kterouž vyslovuje se odpor
senátu proti potvrzení prodeje
Kansas Pacific dráhy Z dalšího

dlužno uvésti přijetí resoluce kte-

rouž požaduje se co nejdůkladnčj-Š- í

vyšetření původu výbuchu jímž

válečný parník 'Maine' zničen

byl Ve 4:10 zahájeno zasedání

výkoné kteréž po 5 minutách od

ročeno

V senátu vyvolána v pátek

prudká debata návrhem sen Alle-

na z Nebrasky aby výborem na

záležitosti námořní zavedeno bylo

vyšetřování vzhledem k příčinám
utonutí parníku 'Maine' Senáto-

rem Masonem z Illinois navržen

byl totiž k resoluci dodatek aby
záležitost ta vyšetřována byla spo-

lečným výborem kongresu a ná-

vrh tento opodstatňoval tím že

prý lid přeje si zvěděti pravdu a

nebude spokojen s vyšetřová
ním vedeným důstojníky námoř-

ními kteří do jisté míry sami

sebe vyšetřovati při tom budou a

tudíž zajistě v případě že by ne-

štěstí vinou soudruhů jejich bylo

chybu tuto všemožně zakrývati
budou Toto obvinění odboru

námořního vyvolalo ostrou debatu

resoluce sama však ku konečné-

mu projednání nedospěla Za to
však přijata jednohlasně resoluce
kterouž povoluje se $200000 na

vyzdvižení trosek ztroskotaného

parníku V 2:05 zahájeno zase
dání výkoné kteréž pouze 50 mi

nut potrvalo načež po přijetí re
soluce vyslovující politování nad
nedávnou --smrtí poslance Wrighta
z Massachusetts zasedání ve 3:04
do pondělka odročeno V pondě
lí mnoho toho nevykonáno a pou-

ze zmínky zaslouží přijetí resoluce

Allenovy kterouž výboru na zále-

žitosti námořní nařizuje se prové-st- i

přísné vyšetřování příčin výbu-

chu parníku 'Maine' a senátu zprá
vu svou co nejdříve podati'

Z Washingtonu
Seňorem Luis Corea-o- u vy-

slancem "větší republiky slředoa-merick- é'

vyvrácena ve čtvrtek došlá

zpráva o rozpadnutí se republiky
oné Oznamováno totiž že repu-bličk-

a

Salvador ze svazku onoho

vystoupla kdežto dle zpráv jeho

naopak učiněno vládou tamní pro-

hlášení tu největší příchylnost ku
svazku onomu prohlašující

% Nástupcem španělského vy-

slance De Lomea o jehežto po
děkování zprávu jsme již přinesli

jmenován byl dle úterní zprávy
madridské seňor Lois y Polo Ber--

nabe De Lome odjel z Wash-

ingtonu v úterý a do příjezdu no-

vého vyslance zastávali bude po- -

jemník vyslanectva Duboise

Rozsudek potvrzen
Odvolacím soudem spolkovým

v St Louis potvrzen rozsudek v

úterý kterýmž v nižším soudu pí
S I Smithové vydán na 55000

proti pojišťující společnosti West-

ern Commercial Travelers Ass'n
v Kterez zemřely manžet její pro
případ úrazu na částku výše uve
denou pojištěn byl Smith zemřel
r 1895 otravou krve kteráž spů- -

sobena byla prý těsnou botkou
následkem kteréž kůže na palci se
mu odřela z čehož pak otrava
krve následovala Po smrti man"
Želovč požadovala pí Smithová
na společnosti výplatu pojistky
byla však odmrštěna an prý něco

podobného za úraz považovat! ne-

možno Paní odvolala se k sou
du a když porota plný obnos po-

jistky jí přiřkla učiněno odvolání
odvolacímu soudu spolkovému

kdež nyní rozsudek tento potvr-
zen V rozsudku svém rozhod-

nul soudce Sanborn co vlastně v

očích zákona za nehodu neb úraz

považováno býti musí a sice roz-

hodnul Že úrazem a nehodou jest
vše co zúmyslně člověkem přivo- -

děno si nebylo Nikdo prý ne
může tvrditi Že by člověk zúmy-
slně si kůži na palci prodřel tak
že to za úraz považováno býti
musí a společnost za smrt z toho

povstalou zodpovědnou jest

Fepubllkáné wyomingšti

přišli jak 2 úterní zprávy z Chey- -

enne došlé souditi se dá konečně
rozumu a zanechavši svobodné

a neobmezené ražby stříbra opět-
ně do řad pravých republikánů se

vrátili a pro platformu St Louis- -

skou se prohlásili Usnešeno tak

bylo v úterním zasedání státního

výboru kterýž rozhodnul že le

tošní kampaň volební v kteréž
mimo úředníků státních a soud-

ních volena bude i zákonodárná
kteréž volba senátora spolkového
připadne vésti se má na základě

platformy v národním sjezdu re

publikánském v St Louis přijaté

Ženy poraženy
V-- Iowské sněmovně poslanců

poražena byla v úterý předloha
na uděleni hlasovacího pravá
ženám stalo se však tak pouze

jen nepatrnou většinou dvou hla
sů Navrhovatel předlohy dotyč-
né když viděl že projiti téže mož-

ným není změnil svůj hlas

proti předloze tak aby návrh na

znovuuváŽení předlohy dotyčné
v některém dalším zasedání poda
ti mohl

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Velkým požárem

navštíven byl v pátek večer opět-
ně Pittsbuig a spůsobená Škoda
více jak na čtvrt milionu se odha- -

huje Požár vypuknul na 9 po
schodí budovy National Wall Pa

per Co 815 Penn ave a rozšířil

se s takou rychlostí že nejenom
celá budova záhy v jedinkém pla
meni se nalézala ale zároveň pla-

meny na sousední dvě budovy se

rozšířily aiž by sboru hasičskému

možným bývalo řádění dravého
živlu přítrž učiniti Spůsobená
škoda jest z větší části pojištěním
kryta

Moc mluví

Poručík J G Sobria námořní

pobočník španělského vyslanectva
měškal v sobotu v New Yorku a

při příležitosti té měl se zpravoda-
jem 'Ileraldu' rozmluvu kteráž

profi týl následek míti může ja-

ko měl známý dopis pro vyslance
De Loma Tázán byv na úsudek

jeho o původu výbuchu na parní
ku 'Mamě' vyjádřil se totiž násle-

dovně: "Stalo se tak výbuchem
ve vnitru lodě v jednom z před-
ních skladišť Na lodi této byl

pořádek a bdělost velice špatný-
mi A to platí jak nedávno je-

den anglický časopis napsal o

všech lodích amerických Podobné
věci se již dříve na lodích americ

nf dosud rozřešena a jak již minu
1c naznačeno rozřešena nebude

dokud pomoci potapecu aneb 1 po

případě vyzdvižením trosek zjiště- -

no nebude kterak Že výbuch spň- -

soben zda z vnitřku ii z venku
Ve Čtvrtek a v pátek oznamováno

sice že prý neštěstí spňsobcno
bylo torpédem leč zpráva ta ne

bvla nikterak opodstatněnou ne

boť trosky nebyly dosud ohledány
a to co o původu výbuchu se

mluvilo a psalo zakládalo se na

pouhých jen domněnkách a obra

zotvomosti Hned po výbuchu
dánv bvlv trosky pod dozor úřadů

španělských s přísným rozkazem

nikoho k nim nepouštěti a rozkaz

tento prováděn tak přísně že v

pátek ani sám kapitán parníku

Sigsbee na loď puštěn nebyl a

teprve na svolení velitele přístavu
tam se dostal Z povrchního po
zorováuf patrným jest že výbuch
udál se v boku lodě a podobá se

tomu že skladiště prachu v té čá-

sti lodě se nalézající nevybudilo
Čímž záhada výbuchu ještě zvýŠo-ván- a

jest
V pátek pokračováno v pátrání

po mrtvolách nešťastných námoř-

níků ve vnitru lodě zahynuvších a

Šetřeno při tom pilně rozkazu ve-

litele španělského dle nichž potá-

pěči američtí výhradně jen ve

společnosti potápěčů Španělk)ch
pracovati směli liěhein dne vy-

loveno 45 mrtvol z nichž však

většina pro pokročilý rozklad zto-

tožněna být i nemohla S pohřbí-

váním mrtvol pokračováno tak ry-

chle jak nalézány

Kapitán Sigsbee v rozmluvě se

zpravodajem spojeného tisku po-

psal výbuch a okamžiky na to ná-

sledující následovně: "Onoho
večera jsem neulehnul neboť psal

jsem dopisy Výbuch a otřas po-psa-
ti

nemohu neboť pocitu po-

dobného nikdy jsem před tím ne-

zažil Hned po prvém výbuchu
— nemohu říci kolik jich následo-

valo ne však více než dva neb tři
— věděl jsem hned že loď jest
ztracena neboť v lodi jako jest
'Maine' následky výbuchu podob-

ného v pochybností
' ' 'i nemo-

hou Dostal jsem se tmavou

chodbou ku schodišti na palubu a

byl jsem mezi prvními kteří se

tam dostali Jakmile rozpoznal

jsem důstojníky dal jsem rozkaz

ku zatopení skladišť s prachem a

nařídil jsem spuštění člunů k za-

chraňování raněných a tonoucích

Vzorný pořádek při tom panoval
Při záři plamenů spozoroval jsem
že všichni důstojníci a námořníci

11a živu zůstavší kolem mne jsou
shromážděni Nejsem si jist Ča-

su zdálo se mi ale že v 5 minu-

tách zachráněni všichni kdož za-

chráněni býti mohli Z toho co

vykonáno muselo to býti však as

tři čtvrtě hodiny neb více Ne-

pozoroval jsem rozlétnutí se tro-

sek popsané poručíkem Blandi-ne- m

a jinými kteří v čase prvého
výbuchu na palubě byli za to ale

pozoroval jsem výbuchy nábojů a

divil jsem se že více osob při
tom raněno nebylo Aniž bych
šel dále než ohledy toho při ná-

vštěvě přátelského přístavu vyža-

dovaly vždy byl jsem připraven
na možný útok a tak byly náboje
pro menší děla pro pád možného

útoku stále připraveny A právě

tyto náboje horkem výbuchová-ly- "

Y sobotu oznamováno z Hava-

ny že převládá v tamních kruzích

amerických náhled že 'Maine' vy
hozena byla do povětří výbuchem

podmořského podkopu v kterémž

to případě bude prý důkaz toho
velice těžkým an prý podkop po

dubny stopy po sobě nezanechá a

jedinkým tóno důkazem bylo by

prý když by obrněná věž nad

skladištěm předním se nalézající

neporušenou shledána byla
V neděli v pátrání po mrtvolách

pokračováno pouze však jedna
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započne

Zajímavý pokus

prováděn bude v těchto dnech v

denverské Colo polepšovne pro
mladé dívky V ústavu tom již

po nějaký čas počíná si Část cho

vanek velice zpupně a výtržnosti
jsou na denním pořádku A tomu
_í'_i£ 'xw t
pimz uciuiu zamjhii puuiuci

—

hypnotismu Několik těch nej- -

horších bude totiž hypnotisováno
načež nařízeno jim

' bude kterak

na dále chovat se mají Ku zkouš-

kám pohlíží se s nemalým zájmem
a osvědčí-l- i se tu zajistě i jinde
prostředku toho používáno bude

Španělský křižák

"Vizcaya" kterýž vyslán byl vlá-

dou Španělskou do přístavu new-

yorského k přátelské návštěvě v

odvetu za vyslání válečného par-

níku našeho do přístavu havan-skéh- o

přibyl v pátek k večeru

před Šandy Hook a druhého dne

na to zakotvil v přístavu samot-

ném Na lodi spůsobila nemalou

sensaci zpráva o neštěstí jímž

parník 'Maine' stížen byl jakož i

odstoupení vyslance De Loma a

pohnůtkách jež ku kroku tomu

jej donutily S osudem nešťast-

ných námořníků projevována vše-

obecná soustrast a z úcty ku pa-

mátce jejich nařízeno stažení vlaj-

ky do půl stěžně Jelikož obavy

byly Že některé horké hlavykteré
věří že vyhození 'Maine' nebylo
nešťastnou náhodou nýbrž dílem

zákeřným o poškození křižáku

pokusiti by se mohly učiněna se

strany vlády spolkové náležitá

jimiž bezpečnost jeho za-

jištěna býti má Opatření tato

spočívají hlavně v tom Že ve dne

v noci střežen bude křižák Šesti

lodicemi policejními že nikdo bez

svolení kapitánova k němu přiblí-

žili se nesmí a že v noci loď i s

celým okolím světlem elektrickým
osvětlena bude

Důležité rozhodnuti

učiněno bylo v sobotu sekretářem
vnitra v záležitosti pozemků na

bývalých reservacích Indiánů Sis-set- on

Wahpeton a Yankton se

nalézajících Rozhodnuto totiž
Že každý zaujísnatcl pozemků na

prvnějŠích dvou reservacích zapla-ti- ti

musí #250 za každý akr a

5375 za každý akr na reservaci

poslednější

Jenom 6000000

kolkovaných obálek ukradli ve

Washingtonu J Verser a R N

Mills zřízenci republikánského
kongresního výboru kteří v minu-

lé kampani rozesýláním různých

tiskopisů zaměstnáni bylí a jak
zjištěno prodali tyto co starý pa-

pír za $1 tisíc PrvnČjŠÍ pochází
z Virginie a druhý z Texas

Sněhovou vánicí

navštíveny byly v neděli státy Io-w- a

a Wisconsin a dle zpráv do-

cházejících byla vánice tato tou

nejhorší z celé dosavadní zimy V

iowč napadlo přes 18 palců sněhu

a doprava železniční byla násled-

kem toho značně zdržena Ve

Wisconsin u trvala vánice téměř

po celou sobotu a neděli a v Mil- -


