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řeky Niagary v úterý ráno a tělo
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

sumu peněz dobročinným ústa-

vům Její sbírka soukromých kle-

notů v ceně $2500000 připadne
celá dobročinnosti Klenoty státní Hejlepší TVRDÉ aMĚKÉ UHLÍ

Rock Spring Ohio Hanna Walnut Block atd

Nejlepší Illinoiské v kusech $550 drobné $525 Cherokee drobné za
$400 nejlepší uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí $3 50

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTAftT & SQUIRES
Sklad 17 a MasonTelefon 930 Písárno 1402 Faruaui St

--1CZZZI
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Japonec též zem od dob kdy

posledně o velrýbářské flotile

bylo slyšeti

Tajemný zločin

Blíže Bridgeport Connecticut

v Yellow Mill řece nalezeno bylo
v několika balíkách rozřezané tělo

mladé ženštiny jež Drem Holme-se- m

ztotožněna byla jako Rachael

Warden profesionelní ošetřovatel-

ka kterou on léčil a jež častokrá-

te stěžovala si mu že manžel její
krutě s ní zachází Hořejší čásť

trupu s rukama nalezena byla v

jednom balíku čásť dolejší v uzlí-

ku jiném Nohy a hlava též byly
zvlášť a objeveny byly hochy kte-

ří u řeky si hrály Dolejší čásť

těla byla strašně zohavena a tu

myslelo se že na ženštině prove-
dena byla zločinná operace a když
zemřela že lékař tělo rozřezal

aby zakryl stopy zločinu Dle

barvy očí dalo by se též souditi
že nešťastnice byla nejdříve otrá-

vena Policie zahájila rozsáhlé a

pilné vyšetřování

Dělnický sjezd
V Milwaukee konán byl sjezd

státních federací práce z Missouri

Michigan Iowy Minnesoty Jižní
Dakoty Illinoisu a Wisconsinu

Rohováno bylo o tak zvaných zá-

konech na ochranu dČlnictva a

hlavně odporučováno aby dětská

práce byla úplně zakázána a za

měftnavatelé přinuceni zaříditi

bezpečnostní opatření pro své děl-

níky Též odporučen byl zákon

který stanovil by $1000 pokuty

pro každého zaměstnavatele kte-

rý propustil by neb nechtěl

dělníka jenom proto že

náleží k unii

Železniční neštěstí

Na Texas & Pacific dráze osob-

ní vlak sřítil se s poškozeného pří-

valem mostu do řeky Sulphur
Profesor Caldwell černošský uči

jeho smeteno přes americké vodo

pády
V Ann Arbor Mich zemřel

soudce Thomas M Cooley jeden
nejpřednějších právníků v zemi

a nejlepší snad znatel ústavy Spoj
Států V poslední době začal

jeviti známky duševní nepříčetno-st- i

a často vyjádřil přání aby smrt
nadešla

Lokomotiva nákladního vla
ku na Santa Fé dráze vybuchla ve
středu blíže Quemens Kan a to-

pič Murray byl usmrcen a brzdař
Weist a strojřídič Grady pora-
něni

Na universitě v Iowa City

strajkují posluchači lékařství Ze

šedesáti dostavilo se jich ku před-
nášce pouze 27 a stávkáři tvrdí
že se nevrátí dokud prof L W

Litting nebude odvolán

William N Hood spoluma

jitel Washington Democratu z

Washington la pokusil se iti

na pohybující se nákladní
vlak byl však shozen pod kola a

na místě zabit Hood čítal 45
roků oblíben byl ve společnosti a

právě dosloužil lhůtu jako pošt-mis- tr

V Creston la policicta Gus

Carlson dopadl ve 2 hodiny ráno
ve středu tři chlapy jak dobyti se

chtěli do železné pokladny ve smí-

šeném obchodě Rivens & Helfen-stei- n

Vzkřikl na ně oni však

počali po něm stříleti a jednou
kulí ze 44kalibrového revolveru

trefili jej do zad

Setnina G ve Fort Dodge
la vrátila se "z vojny" v táboře

McKinley v Des Moines a jedno
hlasně usnesla se zanechati nado

bro služby

Známá podpůrná organisace
Red Men usnesla se na svém sjez
du v Indianapohs phjímati hostin-
ské za členy Pouze osm ze 125

delegátů hlasovalo pro resoluci

kterou měl jim býti přístup-zame- st

kdybyste si mohl vybrati?"

POLITICKÉ

Komise míru

Všichni členové komise kteráž

příští neděli odejede do Paříže

aby tu společně s podobnou ko-

misí španělskou vyjednávala o

podmínkách míru španělsko ame-

rického sjeli se v minulých dnech

ve Washingtonu Jsou to: sekretář

zahraniční Day Whitlaw Reid a

senátoři Davis Frye a Gray Da-vi- s

a Reid přijeli již ve středu a

měli poradu s presidentem Celá

komise zúčastnila se hostiny v

Bílém Domě včera večer spolu se

členy kabinetu a tu probírány

otázky o kterýchž se jednati bude

v konferenci pařížské Zpráva že

sněm španělský schválil znění

předběžné smlouvy míru a vzdání

se Kuby Porto Rika a Ladronů

byla přijata ve Washingtonu s

uspokojením Bylyť obavy že

může dojiti ještě k nějakým zá-

pletkám že by totiž sněm Španěl-

ský mohl odeplíti schválení pod-

mínkám na nichž se vláda Saga-stov- a

usnesla následkem čehož

by vznikla neshoda Má se za to

že vůči Filipínám zaujme komise

naše stanovisko takové že Filipí-

ny byly a jsou námi dobyty a že

tedy i na nich svrchovanost špa-

nělská pominula Tím není řeče-

no že bude požadovati komise

zastupující Spojené Státy přivté-len- í

těchto ostrovů ke Spojeným
Státům nýbrž že si vyhražovati
bude právo rozhodnout! o jejich
budoucnosti a o tom jaká vláda

na ostrovech oněch zřízena býti
má

Vývoz a dovoz
Měsíční zpráva o vývozu a do-

vozu do Spojených Států za měsíc

srpen vykazuje že přiveženo bylo
tovarů a plodin za $49178844
což jest o $9500000 méně nežli

bylo v témž měsíci minulý rok

To jest ovšem pozoruhodné
že srpen minulého roku

byl první měsíc působení nového

zákona celního a že v měsí-

cích přijetí zákona toho předchá-

zejících byl přívoz neobyčejně

hojný v očekávání změn v záko-

ně tak že po přijetí téhož byl pří-

voz velice skrovným Však letos

jest ještě menším a to značně

skoro o deset milionů Vývoz do

ciziny zůstává stále hojným a ob-

nášel za minulý měsíc $83262-47- 8

což jest o $4000000 více

než bylo před rokem Zlata bylo
přiveženo za $6822027 a vyve-

zeno za $1955908 Stříbra bylo

přiveženo za $3845610 a vyve-

zena a $4798478 Za osm mě-

síců od npvého jeví roku se úby-

tek v dovozu $119913739 kdežto

vývoz zrostl proti minulému roku

za tutéž dobu o $136976605
Dovoz zlata zrostl o $90000 a

vývoz klesnul o $23000000 Do-

voz stříbra zmenšil se o $94070
a vývoz zrost o $3742799

K volt v Milné

Dle dalších zpráv jeví se při
volbě v Maine úbytek hlasů o 25

procent z nichž připadá na repu-

blikány 20 a na demokraty 5 pro-

cent Většina Rcedova obnáší

5312 kdežto předešle byla 9000
Většina Burleigho jest kol 8000
Většina republikánská pro státní

úředníky bude kol 25000

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Velryfcářl donu

Důchodový parníček Bear za-

stavil se v Neah Bay Wash na

své plavbě podél potřežl Jsou

na něm poručíkové James a Bert-he-- lff

a posádka tvořící pomocnou
družinu 891 mužů ze stroskota-nýc- h

lodí Původně vsedlo jich
blíže Cape Smyth 119 ale někteří

vydali se k domovu na jiných par
oících Celkem rozdrceny byly

ledy tři lodi a sice Orca Fraeman

a skůner Rosario Ostatní New-po- rt

Jeanette Fearless a Belvi- -

ďere vracejí se buď domů neb vy

pravili se dále na lov velryb
VVanderer kterýž veplul do zátoky

Herschelovy kdy důstojníci jeho
věděli le nemůže se dostati ven

je v bezpečí Bear přináší zprá-

vu že poddůstojník jeden z Rosa

rio spáchal sebevražda utopením
loni na jaře a v červnu Phil Msan

t Jesse Freeman skonal na srdeční

vado Gray t Jeanette zemřel na

Todaatelaost Jeden Sibiřaa a 1

náležejí ovšem příští císařovně

Dopisovatel Spojeného tisku
laskavostí amerického konsula

Ridgleyho obdržel interview s vra
hem Lucchessim o němž píše:
Na místě zamlklého vzdorovi- -

tého Vaillanta (Vaillant — anar
chista ve Francii popravený) při-

veden byl do předsíně paláce
spravedlnosti usmívajíc se niče-

ma hovorný chlubný a rozjařený
Lucchessi je malý a vychrtlý ale

athletický s modrýma očima re

zavým knírem špinavým hnědým
vlasem krátce přistřiženým a ne- -

rozčesaným Usmíval se a vesele

odpovídal na všecky otázky Cho-

vání jeho připomínalo nepříčetnou

mysl ale odpovědi jeho ukazovaly
jasné vědomí zločinu kterým se

chlubil Na položenou otázku od-

povídal:

"Zabil jsem císařovnu protože

jsem anarchistou My nemáme ni-

čeho nejíme nepijeme a proto
musíme přinutiti bohaté a mocné

aby o nás přemýšleli Já pouze

vyřídil své poslání"
"Proč jste si vybral císařovnu?

Proč nezabil jste skutečného vla-

daře krále nebo presidenta?"
"Osud poslal mně ji v cestu"

odpověděl jednoduše a se zřejmou

pravdomluvností "Já zvláště ne-

vyhledával jejího života Byla tu

a já ji bodl Byla jedním z utisko-

vatelů"
"Měl jste nějakého spojence?"

"Spojenci mými jsou všichni

kdož trpí Já jsem soudním vyko-

navatelem utištěných"
"Mohl jste následovati příkladu

Caesariova a zabiti francouzského

presidenta" podotkl jsem

"Já nebyl nikdy ve Francii"
odpověděl pokrčiv rameny

"Měl byste raději doživotní ža

lář v Genevěj aneb smrt v Rakou

Známka nevole přelétla mu přes

obličej když odpověděl: "Jak si

přejete"
'

Po té udělal posuaěk rukou

jako by hlavu od trupu odtínal a

pravil: "Nejraději měl bych fran

couzský způsob"

Vyšetřující soudce tázal se :

"Bodl jste císařovnu levou ru-

kou?"

"Zajisté že ne Vždycky použí
vám pravé ruky Zasadil jsem tu

ránu pravou rukou" S odporným
úšklebkem se sehnul a ukázal jak
ránu zasadil

"Byl byste zavraždil krále Hum-bert- a

neb Crispiho kdybyste byl
mohl?" tázal se dále soudce

"Humberta? O ano s radostí

Crispiho ne Crispi je zloděj i

ukradl 500000 lir Já byl bych
vzal více kdybych byl na jeho
místě Před zloději smekám klo

bouk Nikdy nevraždím zloděje
Chlap zasmál se hlasitě svému

vtipu a žádal drze doutníky "Uvi
díme" pravil soudce a poslal jej
do vězení

x Mezi tisíci věnci nahromaděný
mi v císařském paláci ve Vídni

zvláště oko poutá nádherná stavba

z palmových větví a bílých a čer

vených karafiátů a mečíků prove-
dená se vzácnou původností i

vlajkou Unie hvězdami a pruhy
Na dvou širokých salinových pent
lích je zlatý nápis:
"Od presidenta Spojených Stá

tů Amerických Hold srdečné

sympathie památce vznešené a šle-

chetné dámy"
V Terstu vypukly protiitalské

bouře V pouliční šarvátce šest

osob bylo usmrceno a vojsko mu

selo býti vyvoláno aby zjednalo

pokoj Ve Štýrském Hradci ital-

ský podomní prodavač byl lynčo
ván a ve Vídni 1500 Italů za

městnaných na veřejných pracích
muselo býti propuštěno aby pře
dešlo se vzbouření lidu Italské

vyslanectví hlídáno je silným od

dělením pěchoty V Terstu zatkla

policie a vojsko 120 výtržníků
Někteří byli ozbrojeni revolvery

Italský klub hlídá 200 policistů

Turecká vláda nechce vyhověli
žádosti admirálů za odvolání své
ho vojska z Kréty a zaslala velmo

cím notu v níž tvrdí ze beuře
Kandii zavinilo britické vojsko
V tomtéž městě zatkly ni mussul- -

manské úřady dvacet vůdců a

strůjců posledního krveprolití
Do Londýna došla zpráva že

hrozná vichřice přehnala se přes
ostrov Barbados v Malých Anti-lác- h

Dvě stě osob bylo zabito a

40000 připraveno o přístřeší

Španílské kortesy byly královským
dekretem odročeny čímž ukonče

no bylo jedno z nejbouřhvějších
zasedání v historii země

Ve Francii president Faure sta

ví se rozhodně proti revisi Dreyfu-sov- a

procesu a hrozí resignací
bude-l- i povolena O tom rozhod-

ne zítřejší zasedání kabinetu S

mnohých stran předpovídá se re-

voluce vznícená vojskem a pro
hlášení Faurea za diktátora

Z Ilong Kongu oznamuje dopi
sovatel Daily Mail: Revoluce ve

střední Číně zdá se býti neodvrat-

nou Vzpoura nabývá tisíců pří-

vrženců kteří protiví se Manchu-ov- ě

dynastii
Holandská vláda popírá rozhod

ně že na mladou královnu Vile- -

mínu učiněn byl vražedný útok a

že hraběnka Limburg Stirun byla

postřelena

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 15 z4H
S usnokolenim Dozoru lem že se sDlSule naSe

očekáván1 že totiž pSenice nezůstane na nízké
cení na kterou klesla 10 pádu Leiterově
V trzicn evropskycn l zaejsicn je vi se pevncjsi
amvělenl vzhledem k budoucnosti a cenv
stoupa]! Dnes prodávala se červená ozlmka
ils S za 67o pro prosinec 83 kviten 64 % a
Jarka Cis 3 94 až ifcc

Kukuřice setrvává v oene ochablé prodává
se za 30ft@30K pro prosí neo 29 H květen 31V

uves ponevua stoupnul cis je za iti
21 bílž25 -

Zito se zlepillo značně prodává se za 479

ječmen trvá Dez změny za saigiM
Lněné semeno znovu ochablo je za 88ík@89
Následkem nnhablého nKvozu uDevnlía se

cena za jateční voli placená Prodávají se ny-

ní po W00@5 voli k žíru Í300@480 krávy a
Jalovice #a60@42b západní krmené voli 1100

$a4U
Vepfov f dobytek v mínulýoh dnech lepSil se

v ceně každodenně a to nepochybně přisnilo k

tomu ze přiváži se téhož nad odbyt a proto
dnes zase klesnul Prodává se pěkný až nej
lepší po VimmlO lebky a smíšeny siKxgMua

Omaha 15 záři
Volň krmeních málo se Dřiváži ač celkem Je

dobytka hojny víak skoro vesměs
Íiřívoz dobytek z reníí Jenž je přivážen Dnes

1 pouze jen 9 nákladu asi 180 kusti
z celkovébo přívozu 6M" nyio voia Krmenycn
Tyto prodávány poS475až500 Jateíní krávy
s jalovice prodávány po VllO až 375 voli k ží

ru w m az wou
Venřnvv dohvtek který během min o dna

stoupnul O 25 centft ochabnul dnes hlavně
následkem vlivu neobyčejně hojného přívozu
do víeuh hlavních tržišť Dnes prodává se po
I3H7V4 až 3B0
Vejce drží se v ceně na kterou vystouply

čerstvé 14c tucet
MáKlo trvá v ceně nezměněné dobré domácí

10®l2c z másloven 15ft18'
DrAtiei nrndává se tak následuie: SleDlce 7K

až 8c staří kohouti 4c Jarní kuřata 8M až 9

kachny 5 až 9c
Zvěřiny posud skrovně Pralrni slepice Jsou

za $3 00450 tucet kachny tl5U®225
Rranilmrv tanu teď značně dražěl neboť

Aroda pozduicb brambor následkem snehaje
skrovnou rroasvaji se poouc
Jablka jsou tez ceny vysoké iz7M®3uu sua
Mid prodává se za Í2%c libra
K íifo nrndávatí se bez změnv : svrové 9@7c

soené 7X®3 teleel 739c
8t Louis 15 záři

Pienioe te cenv Devné a vvSSi Červená lit
2 Drodává ge za 69 až 7Uc pro prosinec (6% až
96 kveten Wft rvri cis x za nc
Kukuřice lesuieceny ocnanie a nizsi rro

dává se za!X pro prosinec H a květen K%

New Orleans 15 září

Bavlna tečeny ochablé a nlžíí — prostřed
ni saSS-1-

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v
r J ' -- 1 ' - A

Drozurce preimanKa pou ijKuvcucujrra
názvem kterou připravil p L J Pal- -

úa pro literární klub Astorovy knihov

ny v New Yorun a úpravu pan pro mě-

síčník Midland Monthlr Tento řeskf
překlad přednášky tvoří brožurku 40

stránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana ŽiZky Jana Amose Ko
menského a Josefa Jungmana cena
pouze 10ctřeba v kolkách Dva aeSity
měsíčníku Midland Monthly obsahu
jící tutči přednáSkn v angličtne U
5ctů Pokrok Západu

Omaha řlcb

Do Clevelandu
Oznamuji tímto ctěnému čtenář

stvu Pokroku Západu Hospodáře
a Knihovny Americké že jsem se

navrátil z návštěvy z Čech a že

opět se ujímám jednatelství nad

řečených časopisů Panu Ant

JŽernýmu 42 Ďouse Str srdečně

děkuji za jeho správné řízení jed-
natelství během mého pobytu ve

staré vlasti Josef Šedivý
jednatel pro Cleveland

HOTEL PRAHA
na roku rj a William ul

V ČESKÉ FRAZS
Pokále pro nátTikv Jana vKai pobodlin

ovmMrmj Vtetaé imkí kačky

Tác femka jitel

Zprávy spolkové

Dramatický odbor Těl Jed Sokol

Zkouška na "Vesničané" příští
neděli večer v 7 hod Účinkující
nechť laskavě se v čas dostaví

Josef Mk
Tábor Colonibus čís 69 WOW

Bratří jsou vyzváni by se dne
2oho září 1898 do schůze co nej-

četněji dostavili poněvadž připadá
nám velmi důležité jednání vyko-

nat a poněvadž jest to schůze

čtvrtletní
Frank Svoboda Frank J Fitle
Velící konsul Clerk

Praha Lože číslo 328 A 0 C W

Oznamuji bratrům by se 21 ho
září 1898 ve středu večer co nej-

četněji do schůze dostavili jelikož

jest to schůze čtvrtletní a mnoha
věcí musí přijít do pořádku
Thomas Lysec Frank J Fitle
Mistr Práce Tajemník

Háj Marta č 10 W C

Sestry Haj Marta č 10 WC
jsou tímto uctivě zvány by se la

skavě všechny súčastnily zábavy
naší v síni Hrochově dne 17 t
m v 8 hod večer a s námi spo-

lečně se pobavily Vstup jest
všem volný S úctou zve výbor
sboru Háj Lily č 9 WC

M Samec taj

Řád Palacký čís I ZČBJ
Všichni bratři kteří by sobě

přáli platit měsíční příspěvky mi
mo schůze nechť tak učiní vždy a
sice každé dvě neděle po schůzi

Najdou mne vždy v mém bytu č

15 18 Williams ul od 9— ia hodin
v neděli dopoledne

S Rokusek taj
Český den

Všichni zástupci k uspořádání
českého dne jsou žádáni aby se
dostavili do schůze příští neděli
dne 18 září ve dvě hodiny odpo-
ledne v síni Havlíčkově

Ant Kment předseda
Václav Bureš tajemník

Sbor Hvězda Nové Doby čís 86 JČD

odbývá svou čtvrtletní schůzi pří-

ští neděli odpoledne v síni Metz-ov- ě

Nepřítomné členkyně podlé-

hají pokutě Vilh Bartoš taj

Záchvaty trvale vvléíenv Záchvaty a nnr--
vosQost zmiz! po Jednodenním užívání Ďr
Kline'i Great Nerve Restorer ZaSlete al nm

Í12 00 láhev na zWouilcu Obdržíte jí zdarma
K Kline Ltd 031 Arch Ht Pblladelphla

Pa HDTKvHtf

IIInrtÁ GA f0° a vioe tálého Wtéiku
llltua BC denní zaručujeme každému
kdo sl vezme Jednatelství pro naie nové obra
zy Žádni obavy před ztrátou Hlaste se u
umo sunermann tui-au- i Minn &mlnte se
o tomto listu— Dep't P 1

ViiPtflA na prodej 280 akrů polovic pro-- I

rtlma glory této jest drátem obraženo
Na farmě této se naleží staveni maital syp- -
aa Biepicnia a praneci cdibvkt lcz Koma na
nářadí šindelem pokrytá Potok teče skrze
farmu tuto O podmínky hlaste se u

FKANK KUKAL PISHKLVILLE
íl—3z) Knox Co Mebraska

nrnrfpi fJeP8 yyplácellci sý-li- a

prUUCJ ráma na západé jakož 1

gtníiený obchoď se ztratím v cen asi $600 at
taOO Jest pfi tom 35 kr& pozemku obydlí
stáje atd Vlejest v nejlepiím stavu nesou-
cí pfíjem 11500 denni a mající ohrné ceny
K00O Prodám za pHeinon odjezdu vie za KOOO

iást na splátky Jest to nejlepší příležitost k
zbohatnutí V CHLÁDEK
TIOS Hl4-tf- ) DDNLAP NEB

Pořnin na prodej pozůstávající ze 180
JE ariUit aitrt u North Loup Neb 150 akr
vzdiláoo nalézá se tu stavení studní a větr-
ník Jet dobré zásobena vepřovým doby-
tkem vfte T dobrem stavn asnadnto začá-
tek Podmínky: čtvrt hotoví a zbvající na
libovolné splátky pfl lesttprocentovém záro-korá-

Plité na Ose a Baboock P M North
Loun Neb„ aneb na Jos Blum Oomin Mer- -
cnantao Exchange Bldg 80 Omaha Neb

itius im

YlnHrrťr obchodní majetek a měsíčními
WUl J příjmy od 17b až 100 zde Omaze
prodám aneb vymřním za Chicaffsk majetek
Tažte ae u Jca Michal v písární Pokroku
Západu tf

Illáwlá Gn dobrá slufetná dívka pro
C mípj praca v domácnoatl pani

Řezníčková na Mart ha ul TČiateKWO Dobrá
sazda se zaručuje S7tf

Hledá se $M1&ťŮL'£%Zaik'
Hlaateae a Jos MICHALKA
UM tO U Center ul Omaká Nía

Pékná farma
no 10 akri louk v pouze 4 mile od města číta-

jícího 1M0 oby vatelo čeiti sousedé I feíti ob-
chodníci v Dift prodá ae velmi lacino aneb
yyménf za méstokj) majetek Hlaste se a

FJ KA&PAR (tf
144 o ft Omaha Nebr

PfirrtlA 0 lsft akrech na prodej lacinoffiirilia Jurt jen lomíte odPrasTie Neb
vzdálena a dobře pFítlutofml stavbami opa-
třena Dobry posrmek a pant va a žl rou vo-

dou Podmínky vyhudná Kalii vysvítil
It-t- r A KASPaR Prat-n-e Neb

Hlodá dobrf azenár Poaze dobrf afrH3 M hltá Plat dobr)1 a stáli
Bráoe Zirovel človtk k roa váženi masa

V F Knacta

Tffltafnlr proól Ptl lota s aomkeiauvn o svrtnteva a v 4 oorém Do
řádka tak te Boakytaja pohodlní zastáváni
Jest jea pil Moka od feakéao koatHa v Hnát
lpiaaa a aa prodej ntmi Ueiao Hlaatesea
USJ i tobjLčka

llízá 14 (Olea

ílí"

i i-
- r

f t i

--ví'

tel z Queen City Tex byl usmr-

cen a několik jiných osob vážně

zraněno Lokomotiva úplně se

převrátila a strojvedoucí í topič

vyvázli pouze s nepatrnými odře

ninami — Při srážce na Chicago
Milwaukee & St Paul dráze blíže

Freeport 111 usmrcen byl v úterý

strojřídič George Mills z Milwau

kee — Ve Wichita Kan vrazil v

úterý večer vlak dráhy Rock Island
do omnibusu na němž třináct
osob jelo se podívati na Buffafo

Billův "divoký západ" Dvě žen-

štiny a jeden muž byli na místě

usmrceni a dvě jiné osoby pováž-
livě zraněny

Písmo paní Botklnové

Náčelník policie v San Franci-sk- u

Lees obdržel telegram od

generálního návladního z Delawa-r- e

Whitea v němž tento sděluje
že znalci určitě ztotožnili písmo
na lístku jenž uzavřen byl v bed-

ničce otrávených cukrovinek jako

rukopis paní Botkinové Lees

pokládá toto svědectví za velmi

důležité Výslech byl opětně od-

ložen

DROBNÉ ZPRÁVY

V Indianapolis 5letá holčička

Annie Driscollova bavila svého

4měsíčního bratříčka který plakal

různými přemety malou ptačí pu
škou Náhle zbraS spustila a ná

boj zasáhl dítě do Čela Smrt na

stala okamžitě

C B Washer jenž přijel do

Seattle Wash ze St Michalls

přináší potvrzení zprávy o stro--

skotání parníku Jessie kterýž
' v

Červenci při ústí řeky Kuskovill

s osmnácti osobami se potopil
V Montgomery Ala pohřben

byl Thomas Wheeler syn generála

Josepha Wheelera jenž při kou

páni u Montauk Point utonul

Do Key West na norvéžském

parníku Albis přijeli novinářští

dopisovatelé a posádka z depešové
lodice Kanapaha jež stroskotala
se proti Nuevitas na Kubě 5 září

V Butte Mont dostavena

byla už montanská státní škola

hornická a povoli li legistatura
dostatečnou částku peněz hude

už tento rok otevřena

Do kanceláře pozemkového

jednatele Reedera ve Wilkesbarre
Pa vešli v úterý za bílého dne lu-

piči ucpali ústa jeho klerkovi a
vzali $460 ze železné pokladny
Dosud není po nich stopy

Peter Schamm sládek z Fila
delfie skočil s Kosího ostrůvku do

zen

Čtyř era stům doutníkářům
členům Mezinárodní unie dán

byl výhost od firmy Carl Upman
v New Yorku poněvač žádali

vyšší mzdu

William Shank vynikající
občan z Indianoly zavražděn byl
ve středu blíže Westville Illinois
Tělo jeho nalezeno bylo ve stáji s

malou ranou za pravým uchem
zasazenou nejspíše vidlemi Ho-

stinský Frank Gilmaa byl zatčen
na podezření že zločin spáchal

V Clevelandu v hotelu Forest

City raněn byl mrtvicí senátor

Kýle z Jižní Dakoty Celá pravá
strana těla byla ochromena ztratil
řeč a za chvíli vědomí Dle náhle-

du' lékařů nemocný se aspoň čá-

stečně uzdraví

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafické

Jeiti o tavraldlnl rak císařovny

Rakev obsahující pozůstatky
zavražděné císařovny rakouské
vezená na umrlčím voze taženém

čtyřmi koňmi a následovaná dvě-

ma jinými vozy téměř zasypanými
květinovými dary-

-

byla dopravena
na nádraží v Genevě o půl deváté

vestředu ráno Ohromný zástup
lidí byl svědkem obřadů V čele

průvodu kráčeli zástupci císařské-

ho dtora následováni federálním
sněmem s presidentem a Genev-sko- u

městskou radou Hasiči jako
čestná stráž stáli v řadách na uli-

cích Vlak odejel z Genevy v 9

hodin

S jubilea na památku soletého
vladaření Františka Josefa úplně
sejde Rádci císařovi tázali se jej
včera zdali přeje si aby pokračo-
váno bylo v připravování progra-
mu avšak on skočil jim ďo řeči

prohlášením Že nepřeje si Žádných
veřejných obřadů během šesti mě-

síců I slavnost odhalení jízdecké
sochy arcivévody Albrechta byla
odložena do neurčitá
V souhlase s přáním císařovým

pozůstatky jeho Ženy uloženy bu
dou vedle oněch korunního prince
Rudolfa Zítřejší pohřbení mrtvoly
bude tedy pouze dočasné

Císařovna udělala poslední vůli
v Červnu tohoto roku kdy pozná
menala: "Nikdo neví co se může

stati" Odkázala prý ohromnou


