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tím pouze $500000 ale ten bude
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ pojišťující společnosti Mutual Life

z New Yorku která telegraficky Osvědčená uniová kapela So OmažskáZ BOJIŠTĚ HUPIM3KÉH0

pod řizenfm chval ní
známého kapelníka

nabizl své služby ctěnému obecenstvu ku viem
příležitostem Jako: lesazasm

zátkám Tfletlm MUni polířlifim prfiYoflfim M

Za úplnou spokojenost a výtečnou hudba se ručí

i: J„V Iranalv iMn notífihlllfi nprllř p nhrlStf ní fmn na lmnolnHro n

zvětšen co nejdříve Korporace
tato zřídí nejdokonalejší dílny ve

Spojených Státech a též byty pro
dělmctvo postaví Vlastní prý ně-

kolik výhodných patentů na slé-

vání ocele ' jež hned z počátku

velký obchod jí zaručují

Dělají sl lepší časy
V Chicagu konali v těchto

dnech sjezd vyrabitelé kamen ze

západních států a usnesli se zvý-ši- ti

cenu svých výrobků o pět pro-
cent Na omluvu udávají že prý
suroviny stouply v ceně a jako
další útěchu předseda sdružení

Boal prohlásil že v blízké bu-

doucnosti bude opětné zvýšení
oznámeno

Osudná sousedská řevnivost

Mezi rodinami Camererových a

Johnsonových blíže Salix v o- -

kresu Woodbury v Iowě panova-
lo po dlouhou dobu nepřátelství
Asi před pěti roky nepohodly se o

hranice mezi svými farmami a od

té doby docházelo mezi nimi ku

častým srážkám při nichž i nože

hrály důležitou úlohu Poslední

hádka udála se minulý měsíc ale

dopadlo to ještě dosti mírně Ve

Čtvrtek odpoledne opil se však

Camerer muž to již 6oletý vzal

ručnici a šel na sousední farmu

U Johnsonů právě večeřeli a tu

staroch prorazil hlavní ručnice

sklo v okně a rychle za sebou vy-

pálil dvě rány do světnice Chy-

bil se pokaždé avšak syn John-sonů- v

Albert ze strachu že by
útočník ve střelbě pokračoval

chopil ručnici a vyběhl ven Za-

hřměly dva výstřely a Camerer

klesl mrtev k zemi Když syn
starcův se dověděl jaký osud

stihl otce jeho ozbrojilse brokov-

nicí a přísahal že krvavě pomstí
smrt otcovu Na štěstí dostavil

se na dějiště šerif jenž zatkl Al-

berta Johnsona i mladého Came-rer- a

a dovezl je do vězení v Sioux

City Sympathie sousedstva jsou
na straně Johnsonových neboť je
zcela jasno že osudné rány vypá-

leny byly v sebeobraně Porota

koronerovasprostila v pátek John-

sona veškeré zodpovědnosti a týž

pouze podepsal osobní záruku že

dostaví se k soudu kdykoli byl by
žádán Johnsonovi hodlají se z

nynějšího sousedství svého odstě-hova- ti

]žto obávají se dalšího

krveprolití

Peníz jako železa v Dakotě

George A Silby dozorce nad

národními bankami v Jižní Dako-

tě nadšeně mluví o zlepšení vše-

obecných poměrů jež pozorovati
lze ve státě tom Kdežto vklady
v národních bankách před dvěma

roky obnášely něco málo přes f
letos dosáhly 17000000

Před dvěma roky banky pociťova-

ly nedostatek peněz a letos opět
neví kam s nimi První národní
banka v Yankton nejenom že ode-

přela platit úroky z vkladů ale

žádných nových účtů jež-

to nechce býti zodpovědná za pe-

níze jež pújČitt nemůže Banky
v Aberdeen uzavírají obchodní

půjčky na šest procent a jedna do-

konce i na pět procent peníze půj-

čila

Spousta v Texasu

Zprávy ze zaplavených krajin v

Texasu zní stále truchlivěji Ně-

kterým nešťastníkům bylo již spo-

moženo potravinami a šatstvem

avšak na sta ubožáků dosud skrý
vá se na malých ostrůvcích mezi

hučícími vodami bez naděje na

rychlé vysvobození Guvernér

Sayers obdržel v pátek telefoni-

ckou depeši ze Sealy že asi tisíc

osob nalézá se na pahorku tři
míle pod městem a že pozvolna

zmírají hlady Aby hrůza byla
dovršena pahorek hemží se jedo-

vatými plazy tchoři a podobnou
havětí jež rovněž utekla se tam

před dravým proudem Několik

ubožáků bylo uštknuto hady a

zmírají bez pomoci
- Na pahorku

dobytek tulí se spolu lidmi a

všichni se zoufalstvím v očích vy-

svobození očekávají Záchranné
vládní čluny jež byly vzhůru po
řece vypraveny z Galvestonu při-

vezly jii na sta osob vysvoboze-

ných se stromů a výšin vodou ob-

klopených Asi pět tisíc lidí bude
živeno na vojenských porcích ten-

to týden Příspěvky pro ožebra-

čené obyvatelstvo scházejí se dosti

rychle Ač dssod sejv&K jedno-Uiv- ý

dir jet eJ zsirJ ca iivrt

věnovala 5000 dollarů ve prospěch
povodní postižených Kolik lidí
utonulo není dosud určitě zaámo
V Quintana spozorováno bylo
osm těl plovoucích v řece Čtyři
byli černoši a ostatní čtyři byly
mrtvoly ženštiny a tří dítek —

Voda začíná již opadávati všude
kromě okresu Brazorie Práce
záchranné řízeny jsou nyní sou

stavně a kde pomoci lze všude

tak se děje Až dosud sešlo se
asi $ 100000 na příspěvcích ale
ani to nedostačuje neboť asi pa-
desát tisíc osob musí býti vyživo-
váno Ze zpráv došlých z třinácti
okresů vychází na jevo že 37
osob zahynulo

Loupežné přepadení vlaku

Z Chippewa Falls Wis se

oznamuje Pioneer
Pressu: Když osobní vlak dráhy
St Paul Minneapolis & Omaha

ujížděl kolem vesnice Chetek v

okresu Barron ve Wisconsinu

bylo Daň několikráte střeleno ne

známými bandity jichž účelem

patrně bylo přinutiti strojřídiče
ku zastavení vlaku Okno jedné

káry proraženo bylo dvěma kule- -

mí a dvě ženštiny poraněny roz

tříštěným sklem Paní J W
Shonová z Cadot přijde asi o

oko Jedna kulka proletěla stroj-řídi- či

těsně kolem hlavy avšak on

na místě zastavení rozehnal vlak
s největší možnou rychlostí a zmi-

zel brzy z dostřelu Všichni ce-

stující byli velmi poděšení Okres

ní šerif se silnou družinou vypra-
vil se na stíhání lupičů

Ze svita průmyslu a práce

J ÍB Grant předseda trustu
tavíren vyjádřil se v Denver v

pátek odpoledne: "Naše tavírny

jež nyní zahálejí nezačnou nikdy

pracovati kdybychom měli vyjed-náva- ti

s nějakou unií za účelem
urovnání této stávky Grant pra
vil dále že požádal arbitrační ko-

misi aby se dále nenamáhala ne-

boť společnost prý ničeno nepod-

nikne dokud nejvyšší soud nevy-

nese své rozhodnutí ohledně ústav-

nosti zákona stanovícího osmi- -

hodinnon dobu pracovní

Zprávy z armády

Odbor války hodlá učiniti důle

žitou změnu ve svých plánech
ohledně vyplácení dobrovolníků

kteří z Filipín se vrátí Každý vo-

ják obdrží totiž slušnou částku

peněz na cestovní výlohy a aby
snad nedali se dobrovolníci do

flámu hned na pobřeží a peníze
nepromarnili budou vypláceni až

na vlacích jež do domovů jejich

je povezou Dobrovolnici z Neb- -

rasky obdrží mezi $200 a J300

každý — Pro nové pluky dobro-volnic- ké

jež poslány budou na

Filipíny jmenováno bylo už osm

plukovníků Každý jednotlivý pluk
bude pozůstávati z padesáti dů

stojníků a 1309 řadových vojáků

Důstojníci kteří do nových pluků
budou dosazeni museli sloužiti ve

válce španělsko-americk- é a vybí-

ráni budou bez ohledu na politi
cké vyznání S výjimkou důstoj
níků z pravidelné armády musejí
se podrobiti přísné zkoušce Doba

služby dobrovolníků vyprší 30
června a odváděni budou pouze
lidé svobodní a náležitě zdraví

aby snésti mohli útrapy kampaně
v tropických krajinách — Touha

starého válečníka generála Whee- -

lera súčastniti se války na Filipí
nách došla přece splnění Obdr

žel již rozkaz aby se přihlásil ke

službě u generála Otise v Manile
— Wheeler vypluje ze San Fran
ciska 20 červ'ce — Včera zapo-

čato již s odváděním vojáků pro
nové pluky dobrovolmcké Od-

vodní stanice pro 32 pluk kterýž
sestaven bude z mužstva střed-

ních států nalézá se v St Louisů
— Téměř každý důstojník kterýž

prodělal poslední válku chce

opětně sloužiti na Filipínách v

dobrovolnických plucích s jichž
odváděním započne se tento tý-

den Celkem podáno bylo asi
1 0000 Žádostí za místa důstojní- -

cká

Lyscováif v Kissass

Dick Williams černoch obvině

ný z loupežné vraždy dvou bělo

chů lynčován byl v Alma Kanv
neděli večer Dav nechal ho vi-s- eti

lest minut n telegrafním

sloupu odkud byl sfiat a dopra-

vám do vlzeoí kdež k sobi pfiseL

POLITICKÉ

Z Washingtonu

% Ve čtvrtek udělil president
audienci Dr Francisco Roldanovi
a Thorwaldu C Culmellovi čle-

nům kubánského rekonstručního

výboru kteří přišli doporučit aby
fondu z něhož vydržováno jest
schudlé obyvatelstvo ostrova za-

koupeno bylo nářadí a dobytek

pro rolníky Tak jedině lze na

Kubě nějakého blahobytu dosíci

Presideut slíbil že udělí patřičné
pokyny gen Brookovi

Bryanovl tajní aglgátoři
"The Mohawks'' demokratická

organisace jež prý čítá 600

wigwamú a přes 50000 činných
členů konala po tři dny tajný

sjezd v Buffalo a zvolila své úřad-ník- y

Počet členů národního vý-

konného výboru zmenšen byl ze

třinácti na sedm V přijaté reso-lu- ci

odsuzují se trusty a monopoly
vyjadřuje se oddannost Bryanovi
a stříbru a potírá se militai ismus

Populisté bullou neodvlslí

Mertimer C Rankin předseda
národního populistiského výboru

vyjádřil se vůči zpravodajům v

Terre Haute Ind že strana

postaví na přesrok své

vlastní kandidáty a že nebude
míti nic společného s demokraty
Populisté nabažili se prý fuse

neboť shledali že byli dosti dobří

jenom pro vyplnění míst na vo-

lebních lístkách a přilákání hlasů

ale výhody pohltili všecky demo-

kraté Budou prý konati svoji
národní konvenci o měsíc dříve

nežli kterákoli ze starých stran a

to samo o sobě vylučuje možnost
schválení kandidátů nějaké jiné

strany
'

Bryan v Ohio

WJ Bryan súčastnil se v pátek
večer dollarového banketu vystro- -

rjeného Klubem miaaycn aemoicra- -

tů v Columbus Ohio a přednesl
ovšem hlavní přípitek na théma

"Demokracie" Kladl nej větší
důraz na to že chicagská platfor-
ma musí býti opět schválena a že

stříbro nesmí býti odstrčeno třeba
že mnohé jiné důležité otázky vy-

skytly se od poslední národní vol-

by TýŽ den konal spolek ohio-skýc- h

demokratických klubů svůj

sjezd v Columbus a v přijatých
resolucích chválí se statečnost na-

šeho vojska jak ve válce španěl-

ské tak i v "neomluvitelné a zby-

tečné válce proti Filipíncům ''
Zahraničná politika administrace
se šmahem odsuzuje a požaduje
se opětné nominování Bryana na

příští demokratické konvenci

Bryan měl poradu s přáteli Johna
R McLeana redaktora cincinnat-skéh- o

Enquireru jenž prý irá zá-

lusk na nominaci místopresident-sko- u

McLean se svými miliony
byl by zvláště výhodným "partner-

em" Bryanovým

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Dvojf návrat zlatokopi
Do Seattle Wash přijel ve

čtvrtek parník City of Topeka se

zlatokopy z Klondiku a od Mědě-

né řeky v Alasce Bylo na ně za-

jímavé podívání Dobrodruzi z

Klondiku přicházeli s tvářemi roz-

radostněnými a někteří prohýbali
se pod tíží zlatého prášku ale za

to soudruzi jejich od Měděné ře-

ky potáceli se únavou a vysílením
a někteří vrátili se úplně bez cen-

tu Vyprávěli o svých zkušeno-

stech o marném pátrání po dra-

hém kovu a svízelích v divoké

krajině Vládní výprava pod ka-

pitánem Abercrombiem vykonala
prý mnoho dobrého a několik

prospektorů před smrtí zachráni-

la Zlatokopové 1 Klondiku po-

chodili vesměs dobře Pouze v

pokladně lodní měli uloženo za

íaooooo zlatého kovu Cestující
parníku City of Topeka přinesli
téí zprávu o utonutí čtyř mužů na

řece Yukon Jeli do Dawson City
na plochém člunu a když dostali
se do peřejí ztratili rozvaha lo-

dice roztříštila se o skála

Soitll occttřskéto tnuta
Dle tvrzení časo-

pisu Republic aorg tniiováaa byla
v těchto dnech společnost % vyni-

kajících kapiulistt jel pustí M v

obcbeisf bej ocelifským trn-ti- aa

lUfí'Jl rJ ottTi přesá

Poslední dva dny hřímalo a

prSelo bez ustání tak že kraji-n- a

kde Američané jsou rozlože-

ni proměnila se v jezero Tři-

náctý pěší pluk kterýž nalézá se

v Passay je na tom nejhůře
Mosty po nichž potraviny byly

dopravovány jsou odplaveny a

jednotlivé setniny odděleny po-

toky až šest stop hlubokými V

mnohých případech vojáci spí na

lůžkách spočívajících na bednách
a pod nimi nalézá se tři stopy

vody Kuchaři chodí po kolena

ve vodě když jídla připravují
Cesty vedoucí do Passay jsou

neschůdné a rýžová pole kolem

proměnila se v jediné veliké je-

zero V neděli vichřice rozvále-

la několik stanů a záložní ne-

mocnicí V zálivu musela býti

plavba úplně 'zastavena násled-

kem tajfUnů jimž žádná loď ne-

odolá Parník Centennial jest
hotov vzíti propuštěné vojáky do

San Franciska ale tito čekají
den co den na nábřeží na čluny

jež převézti je mají k parníku
Zatím s oblak řítí se celé prou-

dy vody tak že ubožáci promo-

čeni jsou do kůže a někteří

začínají Všecky řeky

jsou rozvodněny a též ulice ma-nils-

níže položené jsou za-

plaveny

Generál Otis telegrafoval v so-

boto odboru války že z dobro-

volníků kteří projevili
- ochotu

dále sloužiti sestaviti lze jádro
dvou pluků

Španělští komisaři kteří ode-

brali - se do Tarlacu za účelem

porady s Aguinaldem ohledně

propuštění španělských zajatců
vrátili se již do Manily Před-

seda komise Del Rio vyjádřil
se Žc dohodli se úplně ale ode-

přel udati podmínky Aguinaldo
nařídil prý již propuštění civil

ních vězfift a nemocných vojáka
Komisaři se zbytkem španěl-

ské posádky z Baleni na vý

chodním pobřeží Luzonu a znač-

nějším počtem civilních vězfiů

provázeni byli filipínskými vojá-h- y

z Tarlacu k americkým před-

ním strážím v San Fernando a

přijeli do Manily s nočním vla-

kem ~

Hrdinové dlouhého obležení Ba-ler- u

kde Španělové vzdorovali

přesile povstalecké přes rok tvo-

řili zajímavou skupinu Poručík
Martin jediný pozůstalý důstoj-
ník vedl je ulicemi Zbylo jich

pouze 22 pouhých to hochů ve

vybledlých modrých uniformách a

červených košilích Španělové
muži i ženy tlačili se k nim objí-

mali je a plakali pohnutím Vo-

jáci bylí všichni bosi a sesláblí
následkem nedostatku potravin

Vypráví zajímavou historku:

Kapitán jejich chtěl se vzdáti
avšak oni nechtěli o něčem po-

dobném ani slyšet i:
'

Konečně

před několika měsíci pokusil se

vztyčiti bílou vlajku avšak oni ji
strhli Později kapitán zemřel

na kurděje Před týdnem potra-
va úplně jim došla a tu teprve
Tzdali se Filipíncům se všemi po-

ctami války Bylo jim dovoleno

podržeti zbraně a na cestě z Bale-r-u

prošli mnohými povstaleckými

tábory kdež všude byli nadšeně

pozdravováni a hostěni

'V Cabunatuan skončeno bylo

přelíčení se strážci Aguinaldový-m- i

kteří zabili generála Lunu a

sice propuštěním obžalovaných
Soud shledal že jednali v sebe-

obraně a mimo to zjištěno bylo
Že Luna sosnoval spiknutí jehož
účelem bylo zavraždili Aguinalda
a jeho samotného za diktátora vy-hlás-

iti

Smrtí Lunovou moc Agui-naldov- a

značně vzrostla neboť
všichni stoupenci zabitého gene-

rála aspofi na oko staví se vůči

němu přátelsky
Generál Bates odebéře se na di-

plomatickou cestu do Sulského

rchipelagu kdež navštíví sultána

tamního jenž přízniv je prý Ame-

ričanům Generál Wbeaton pře-

vezme velení brigády generála
Halea ježto týl vrací se colo-radský- m

plukem do Sp Států

— Dluký úbor postříbřených
xtli vfcíIiSek a Lžic zdarma za

73 ctzll ClissaJ "C" mýdla

t J 'i'lzz'Ji vx ITi-J-
tob Ao

' ~ ř" - " - wpuuiw j
aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž

byl v karanténě poněvadž mezi

cestujícími objevily se tři případy
žluté zimnice Jedním z nemoc-

ných je slečna Clendeninnova

jejíž otec byl vrchním lékařem v
nemocnici y Santiaga a minulý

týden na žlutou zimnici zemřel

Vlak dráhy Burlingtonské
probořil se skrze můstek blíže
Waldron Mo o půl jedenácté ve
čtvrtek večer při čemž topič
Welty byl usmrcen a šest cestují- -'
cích poraněno Vymletá trať za-

vinila neštěstí

Dnes zahájen bude v St Paulů
sjezd hluchoněmých k němuž

očekávají se delegáti z celých Sp
Států Zástupci uvítáni budou

guvernérem Lindem mayorem
Kieferem a hlavní řeč přednese
soudce Mott z Fauribault Řeči

přetlumočeny budou hluchoně-

mým pomocí posuHků

Když sedmičlenná rodina W
Reinharda jela v povoze přes kři-

žovatku dráhy Big Four v Colum
bus O vrazil do nich vlak a z
celé rodiny zůstal na živu jedině
I4letý Clarence Reinharda a ten

ještě těžce je zraněn t

Klub stoletých
Klub stoletích bvl založen" ť7l"l

jest studovutl pomSry kteréž přispívají ku
uiouuodju životu ťo mnobfcb studiích a bá-

dáních jeho členové museli přijít! k závérku-ž- e

jediná možná cesta docílit! dlnnháhn 01™
Jest pečovat! 00 nejlépe o zdraví 8 veškerou
patřičnou nctou předkládáme ku prozkoumání
Hostotters Stomaeh Biflem 'Til iaat nlMt-A-

Jednoho z neja&ležitejiich orgána těla — 2a- -

juaiíu ťo padesát roků léčí zácpu neztravl-telno- st

dvspepsll žluinatust alabost Jater a
ledvin Ůiní žaludek silným bohatou červenou i

krev a pevn a čilé nervy Jestli přijmete nčco
Jiného neočekávejte že to vyléčí Jako Hostet-te- n

Bltters Přihlédněte Jestli nái vlastni
kolek kryje hrdlo láhve

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 10 Července 18M

Plenice posad §e trvává v cenách ochiblejiích
Ozlmka červená číslo 2 prodává se za

'

pro září kleela na 78 a pro prosinec 7iií Jarka
číslo Z Jert za 7I©72K a tvrdá 71

Kukuřice tál Jeat ceny ochableji! číalo g za
S4 pro září S1K a prosinec SZ% '

Oves Ul klesá v ceně Cialo í jeat za UKQi&t
bílýM@2ÍK
Zito pokleslo v cent prodává se za SSc

Ječaen má ceno klldnoo dobrý sa X%c
Lněné semsno je ceny niiií č 1 za 08 Seve

ro západu! ll0TQI01
Dobvtek hovězí Je nynt stále ceny pevné a špi

te vylií Jateční voli k vývoao jmu aa ts25
9685 dobře kmeni voli jateční to0JQ5B0 a pro
střední a nedokrraem #4 70Q5 CO Jateční krávy
a Jalovice Jaon za t34TQM0 voli k lira
tt 00 a západní kmeni voli t4703i5a
'
Vepřový dobytek má tál cena pevnon a vylit

prodává se těžký po taJC® 10 a lehký ta9oa
407K

Omaha 10 července UM
- Trh dobytčí v týdní mlnnlém bvl aspokojivým
pro dobjtkáře a rolníky Odbyt byl dobrý po
celý týden areay pevná a stonpajici tak le lze
zasoaaenaU stonpnntt o 15 eentt blbém týdne)
toho Přívoz dobytka vleho drahá byl ochablej-
ší Jak viděli z tabulky následující:

Hov Vepř Bkop
Celkem za min týden 10004 '418M 3303
Týden konč 1 č'ce I&8W 00427 7331
Týden koní íí června 1S85Í MTIS 8987
Týden konč 17 června UttM WW57 8053
Týden konč 10 června 9&a íjjM 7934

Tento týden počíná opit dobře pro prodávající
Přívoz byl slabý proti onom a před týdnem a od-

byt dobrý Větlinoo přiváli se nyní lépe vykr-
meni voli jateční a dosahuji proto znační lepiich
cen ne! jaké byly před několika Děsící Dnes

prodávali se krmeni voli od 47i@V0 větíinou
kol $515 Za jatečni krávy a jalovice placena
tél d"brá cena a tiee IJ0 i@4S0 a voli k liru pro-

dáváni po t410®453 vlak těch přiválí M jii jen
nepatrné

Vepřový dobytek má tél en a pevnon a znač-

ní vyíJÍ prodává M po 13 82U&)5
Vejce jeoa nyní ceny trocho pavnijií čerstvá

llQUKc
Mario domácí Je draží! obyčejná I2@12K

nrjlepli stolní I&314 a s má-lov- 16&10

DrtbelJe teď zase ceny pevnější dleploe 7Vt

&8c Jarní kuřátka k smaiení 15QI6 kachny a
nosy a®7o krocani 8c libra
Brambor! je boj ně a prodávají ae po 50®%
Seno je eeny ustálené nezměněné IS5iiQ709

tana dle jakostí
K&že čerstvé čís 1 Jaon po 71r čís 1 (cBolené čís 1 80 Čís I 7Sic Teled I al luc

Si Loala 10 července 1809

Pšenice jest ceny ocbablejll a alitl Červeni

číslo t Je aa 74HQ75K pro záři 71 a pro prosi-

nec a Tvrdá čirlo t Je za TI

EokuNce jest ceny ochabl Číslo t aat4pt
záH 321 pro prosinec 39e

Bavlna Je ceny actáleaá faroatMei l

chotcíiíĎin a nnovníkCa
divadla

V knihkupectví Pot Zip jaon k ao-et-iaí

viechny divadelní apisy jei vy-
liv tiskem t Čechách a nejsou rozebrat

ny Úplný aesnaan viech apisa tallt)
ae viem aa poiadini adarmau V aeziuv-aa- a

jion vedeny viechny knay cUa

avých rásvt a rfi kaXJat veúfev

iakkBajalroLkiszmiaJatc'
vyiáte ♦- --i r-- í 1

JYUUttUUV OlUí-O- lit JJV- I

F J Fraííka na 20 a 8 ul So Omaha

Smrt jeho očekává se však každou

minutou 28 června Harry Tandy
a neznámý běloch byli oloupeni a

zavražděni v McFarland a za ně

kolik dní potom černoši James
Rende a Dick Williams bjli za-

tčeni na podezření že zločin spá-

chali Rende svalil všecku vinu

na Willíamse a týž dopraven byl
do vězení v Alma Na nádraží už

čekal zástup rozezlených mužů

kteří pokusili se vězně šerifovi

vyrvati však černoch byl přece
vsazen do vězení Večer byl
odamtud vytažen provaz zadr-

hnut mu kolem krku atak dosmý-ká- n

za město V několika minu-

tách houpalo se tálo jeho na tele-

grafním sloupu a zástup v domně-

ní Že chlap už je mrtev dovolil
maršálovi tělo sejmouti Dle po-

sledních zpráv černoch ještě žil

ale dlouho to s ním trvati nebude

Z KUBY

Až do pátku udály se v Santia-

gu 132 případy žluté zimnice a

27 úmrtí Jak dříve již oznámeno

vyplácení kubánských vojáků ve

městě tom odloženo bylo násled-

kem zimnice avšak nerozhlásilo

se to dostatečně a tu dřívější po-

vstalci valem se do města hrnou

tak že úřady nějakým způsobem

musejí se postarati o jich vydržo-

vání Očekává se že 11000
přijde jich do Santiaga tohoto

týdne Přítomně vypláceni jsou
Kubánci ve východním konci pro-
vincie V provincii Santa Clara

vyplaceno bylo 321 mužů a 107

peníze odepřeny poněvadž jména
jejich nenalézala se na záznamech

odvodních V Santa Clara sorga-nisová-
na

byla několika Vynikající-

mi občany hospodářská banka

jež půjčovati hodlá peníze rolní-

kům aby mohli si nakoupiti nářa-

dí a dobytka potřebného ku vzdě-

lávání polí Půjčky zaručeny bu-

dou úrodou a hypotékami na

pozemek

DROBNÉ ZPRÁVY

V příbytku kapitána Dickin-s- e

z válečného loďstva Spojených
Států ve Washingtoně vybuchl
v pátek gasolin jehož bylo použí-

váno ku čistění podlahy a pani
Dickinsonvá byla tak hrozně po- -

pálena že skonala dříve než po-

moc přišla K oknu pokoje vý-

pary gasolinovými naplněného

přiblížili se s ohněm dva plumba-ř- i
kteří něco v domě spravovali a

tím výbuch povstal Oba muži

byli též bolestně popáleni na
rukou a v obličeji

Matka Berty Whitesidovéjež
zastřelena byla v DesMoines la
svým dřívějším milencem Willi-ame- m

Ludwigem ze zármutku
sešílela Pohřeb nešťastné dívky
konán byl v Rockwell City za ve-

likého účastenství kdežto mrtvola
vrahova odevzdána úřadům des-moins- kým

k pohřbení
Národní spolek redaktorů

kterýž konal svůj výroční sezd v

Portland Oře sejde se na přesrok
v New Orleansu Pro toto město

vrženy byly 232 hlasy pro Hot
Springs Ark98 pro Detroit 22

pro Saratogu 1

August Becker chicagský
řezník jenž' byl obžalován že
zabil rozsekal a uvařil ženu svoji
aby se mohl oženiti se pletou
Idou Sutterlinovou odsouzen byl
porotou k smrti Možná že bude
viset s Emilem Rolhngerem jenž
způsobem podobným se ženy
zbavil

V Chicagu ohlásil úpadek
spekulant a organisátor korporací
Charles B Brown Dluhy udal
na 11636078 a majetek na #5

Jaké důvěře se těšil dokazuje nej-

lépe ta okolnost že ohromný
dlužný obnos představuje téměř
samé půjčky Věřitelé roztroušeni

jsou po celé zemi

r Do New Yorkn přijel ze San-

tiaga parník LlcCleilaa a zairfa

V


