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nastoupením cesty válečné výhro
' Není prý to hlízový mor % Číny Poselství žádá dále aby pro-

tektorát zrušil jisté společnosti v

Pekingu dosadil nové ministry
rozpustil stávající tak zv armádu
zařídil četnictvo pod cizími důstoj-

níky převzal dozor nad celnicemi

poštami a telegrafy dávaje spra-vova- ti

je čínskými úřadníky za-

vedl jednostejnou měnu upravil

odsuzuje se měna zlatá požaduje
se odvolání zákonů o dani vnitro-zemn- í

odsuzují se trusty požadu-

je se clo k vůli příjmu pouze od-

suzuje se militarism a s ním spo-

jené vydržování stálé armády a

konečně schvaluje se expanse ale

zároveň odsuzuje se nynější poli-

tika vzhledem k nabývání území

cizozemského

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Národní republikánský výbor

sešel se ve středu ve Philadelphii

aby tu dokončil nejenom přípravy

pro úterní konvenci národní ale

aby zároveň si projednal různé

kontesty z jednotlivých států tak

aby jednání konvence národní

zbytečně zdržováno nebylo — Ve

středu a ve čtvrtek zabýval se vý-

bor projednáváním různých kon-test- ů

a sestavováním seznamu de-

legací k zasednutí oprávněných

Demokraté v Obio

zahájili státní konvenci svou v úte-

rý v Columbus a hned při organi-sac- i

stalo se patrným že konvence

kontrolována jest írakcí McLeano-vo- u

Svakrem admirála Dewey-h- o

kterýž by rád nominování tohoto

za místopresidenta na lístku Bry-nov- ě

viděl — Práce konvence

skončena ve středu jmenováním

delegátů elektorů a kandidátů pro

úřad tajemníka státního soudce

nejvyšSího soudu komisaře po-

travního a mlékařského školdo-zorc- e

a Člena výboru veřejných

prací O Deweyni neučiněna však

zmínka nejmenŠí

Bryan o platformž

Bryan meškal ve středu v Chi-

cagu nalézaje se na cestě do Wis-consin- u

kdež několik dnů chytá-

ním ryb stráviti chce a při příleži-

tosti té vydal pod jménem svým
následovní prohlášení vzhledem k

tomu co dle náhledu jeho demo-

kratická platforma národní obsa-hova- ti

bude Peníze imperialis-

mus a trusty budou třemi hlavní-

mi body v demokratické platformě
Peníze zahrnují v sobě stříbro i

papír Imperialismus zahrnuje v

sobě militarismus i válku Boer-sko- u

neboť zápas v jižní Africe

jest případem v němž imperialis-

mus zvláště vystupuje a protož
válka tato í lidu této země se do-

týká Platforma chicagská bude

schválena a připajeny budou k ní

otázky nové od doby té vzniklé

Nebyl jsem senátorem Johnesem
aniž kým jiným žádán abych opu-

stil od 16:1 K tomuto prohlášení

Bryanovu připojeno zároveň" pro-

hlášení předsedy demokratického

výboru národního Johnese o vy-

hlídkách Bryana na zvolení a sice

prohlásil týž pod jménem svým
následovní "Soudím že Bryan
zvítězí v každém státě kterýž v

roce 1896 dostal a dále dostane

státy Kentucky a Maryland Vý-

bornou vyhlídku má mimo toho v

Indianě Ohiu a New Yorku Nej-tčž- ší

zápas sveden bude v New

Yorku a Ohio v kterýchžto stá-

tech od roku ÍS96 značně jsme zí-

skali Pobřeží pacifiokč jest pro

Bryana letos silnějším nežli v roce

1896 V Kansas a Coloradu vy-

hrajeme a situace v obou Dakotách

jest co nejslibnější'' #

Demokraté v Indián Terrltory
ve státní konvenci své v Artmore

v pondělí a v úterý odbývané
roztrhli se na dvě frakce násled-

kem čehož do kosvence národní

dvě kontestující delegace vyslány
'budou

Demokraté wisconslnští

odbývali v úterý zvláštní konvenci

svou v Milwaukee a v přijaté plat-
formě přijata chicagská platforma
národní Bryan do nebes se vy-

náší republikánská strana co nej-

rozhodněji se odsuzuje a požaduje
ss snížesf daní vnitrozemských

Přípravy
k národní konvenci republikánské
kteráž v úterý ve Filadelfii zahá-

jena bude jsou jiZ skončeny a

program vypracován Konvence

zahájena bude Mark Hannou co

předsedou výboru národního se-

nátor Wollcott bude předsedou

prozatímním a sen Lodge před-

sedou trvalým a vyrozumívá se Ze

senátor Foraker bude předsedou

výboru na platformu

Demokraté ▼ Georfll

odbývali státní konvenci svou ve

Čtvrtek ▼ Atlanta a zvolené dele-

gaci do konvence národní návod
dán pro W J Bryana hlasovat! a

pracovatL — Za guveraéra navr-fe-n

Allen S Chandler — V plat-
formě schvaluje se platforma chi-

cagská republikánská administra-
ce se odsuzuje odporučuje se

přímá volba senátorská žádá se

jřízení kanálu nícaraf uaaakého

Kalifornský guvernér Gage ve

středu oznámil sekretáři státnímu
že dle náhledu jeho dosud ani je
dinký případ v San Francisku
ani v čínské čtvrti hlízového mo-

ru se neobjevil a že veškerý onen

poplach ukvapenými zprávami

způsoben ani karanténa čínské

čtvrti místními úřady nařízená

nikterak oprávněnou nebyla

Náhlé úmrtí

Jak z Hutchinson Leadru ča-

sopisu v Hutchinson Minn vy-

cházejícího se dovídáme zemřela
tam neočekávaně manželka pana
J A Tměje V pondělí dne 4

Června porodila chlapečka v úte-

rý se však stav její náhle zhoršil
tou měrou že odpoleJne na to
zemřela Pohřeb paní Tmějové
odbýván byl za velikého účasten-

ství veškerého obyvatelstva hutch-insonskéh- o

a obchody byly o po-

hřbu jejím všecky zavřeny
Neplatnév sňatky

V San Francisku rozhodnuto ve

čtvrtek krajským soudcem že

sňatky uzavřené do dvanácti mě-

síců po obdržení rozvodu byť by
i uzavřeny byly mimo hranic stá-

tu neplatnými jsou a že osoby
příslušné v očích zákona v cizo
ložství žijí Rozsudek tento týče
se značného množství osob které

po obdržení rozvodu do Reno
Ne v se odebraly a po uzavření
tam sňatku zpět do Californie se

navrátily v domnění že tím zákon

obešly a v sňatek zákonnitý vstou-

pily

DROBNÉ ZPRÁVY

V Toliet 111 započato v pon
dělí po několikatýdenní zahálce

opětně s prací v tamních ocelár-

nách

V Butte Mont při skončení
slavnosti hornického dne oznáme-

no že majitelé tamních dolů hor-

níkům osmihodinovou dobu pra-

covní při mzdě dosavadní povolili
I Spolkovým soudem v San

Antonio Tex uznána v pondělí
ústavnost zákona jímž státní daň
živnostenská zaváděna jest

V Kilbourne Wis zemřela
v pondělí náhle ochrnutím srdce

pověstná jihanská vyzvědačka B

Doydová ve stáří 57 roků

V Sicux City la chystají se

kostelíčkáři zakročili proti tamním
hostincům tak aby nedělní prodej
zakázán jim byl

V San Francisku nařízeno
soudem SDolkovvm radě zdravot
ní že veškerá další pytvání mrtvol
Číňanů o nichž podezření jest že

morem hlízovým zemřeli díti se

musí veřejně tak aby zástupci
společností čínských při témže

přítomni býtí mohli

V Buffalo N Y zanechalo
v pondělí práce as 1000 dělníků a

dělnic v tamních krejčovských díl-

nách zaměstnaných Dělníci tvrdí
že není to stávka nýbrž výhost z

práce a že zaměstnavatelům jedná
se o rozbití krejčovské unie

~
Usudný požár vypuknul v

úterý v bednářské dílně Paul

Weittmana ve Williamsburgu v

Brooklyně Tři muži přišli tam
o život osm jich popáleno neb

zmrzačeno a tři se pohřešují -

Způsobená Škoda odhaduje se na

$250000
Ze South McAlester I T

oznámeno ve středu že zbláznil

se tam dobytkář Myron Clark a Že

v návalu pomatenosti manželku

svou s revolverem v ruce k vypití
roztoku strichninu přinutil načež

sám sebe se světa sprovodil

Prohibičáci iowští odbývali
ve středu v Des Moines státní
svou konvenci v níž navrhli svoje
kandidáty pro všecky úřady státní

V New Yorku zničen byl ve

čtvrtek v noci požárem lenement-n- í

dům číslo 34 Jackson ulice a

celá osmičlenná rodina Marriono- -

va při tom uhořela Pět osob no

hasiči z hořící budovy ve

stavu bezvědomém

Z KUBY

oznamuje se že vyšetřování ozná-

mených již podvodů ve správě

poštovní jest již téměř skončeno

a Ze dle téhož obnáší zpronevěřeni

Neelyho $85000 nepočítaje však

v to za $111000 známek kubán

ských jež Neely zašantročil aniž

by zjištěno býti mohlo jak s nimy
nataženo bylo

žují pakliže mesiáš na svobodu

propuštěn nebude

Stávka v St Louis

trvá doposud Jak se však podo
bá nebude míti již dlouhého snad

trvání neboť doprava na všech

tratích pouličních děje se již mno-

hem pravidelněji a zároveň i na

všech téměř tratích též již i káry
noční vypravovány jsou aniž by

při tom ochrany policejní v znač-

nější míře zapotřebí bylo V pon-

dělí vydána mayorem proklamace
v kteréž občanstvo varuje se před
srocováním a tropením výtržností
a v kteréž zároveň každému výtrž-

níku přísným trestem se vyhrožu-

je Jak v pondělí tak aQÍ v úterý
nedošlo k žádným vážnějším vý-

tržnostem a policie doufá že po-

daří se jí na dále pořádek udržeti

V radě městské jednáno bylo v

úterý o návrhu na odvolání výsa-

dy společnosti pouličních dráh a

to na tom základě an nevyhověly
závazku dle kteréhož pravidelnou

jízdu na všech tratích udržovati

musí avšak návrh ten sedmi proti
pěti hlasům poražen —Ve středu

zachován byl celkem vzato klid

a společnosti vypravovaly po
všech tratích káry téměi již pravi-

delně takže skoro již ani pozoro-va- ti

nebylo že by stávka ještě pa-

novala Téhož dne započato s

posmrtní obhlídkou mrtvol stáv-kář- ů

kteří při nedělní srážce če-

tou příručích šerifa zastřeleni byli
a podané svědectví různilo se veli-

ce Kdežto jedni tvrdili že vina

výhradně jen na příručích šerifa

spočívá a že stávkáři z picmcu se

vracející úplně klidně se chovali a

žádné příčiny ku střelbě příručím
nikterak nezavdali svědčili opět

jiní pravý opak toho a tvrdili že

prvá rána vypálena byla ze řad

stávkářů a že příručí zbraní svých

použili teprve tenkráte když živo

ty jejich ohroženy byly Korone

rem ohlášeno že na základě poda
ného svědectví bude muset as pří-ručí-

šerifa McKnighta soudu

pro zabití odkázati — Téhož dne

večer pohádal se S C Patterson

předseda unie stávkářů v hostinci

jednom se zřízencem tratě na

kteréž dělníci již as před čtrnácti

dny do práce se vrátili a výsledek

byl ten že došlo ku rvačce ve

kteréž Patterson do krku bodnut

a smrtelně poraněn Útočník byl
zatčen

LIdumlI

V Des Moines la oznámil v

úterý bývalý guvernér G Drake
že universitu jím založenou a jmé-

no jeho nesoucí společným dědi-

cem zároveň s pěti dítkami jeho
učiní Majetek jeho odhadován

jest na více než tři miliony dolarů
a může tudíž po smrti jeho univer-

sita očekávat! odkaz v obnosu

$500000
Samovraždu

spáchal v Sioux City la v úterý

podříznutím si krku Charles Rein-har- d

kterýž před dvěma měsíci v

návalu pomatenosti mysle manžel-

ku svou zavraždil a na to dvakrá-

te sám do prsou se střelil Na-

lézal se pod dozorem konstébla a

samovraždu spáchal v okamžiku

když tento na chvíli z pokoje vy-

šel

Nevydá Taylora
Gnv státu Indiána v Mounth

požádán byl ve středu guvernérem
Beckbamen z Kentucky o vydání
dřívějšího guvernéra státu onoho

W S Taylora kterýž doměle

účastenství zavraždění guvernéra
Goebela mě! avšak žádost tato

podobně jako žádost dřívější byla
zamítnuta Guvernér prohláfil že

Taylora nevydá a to proto poně
vadč jistým jest toho že za ny-

nějších poměrů kdy správa státní
v rukou zfanatisovaných demokra-

tů se nalézá Taylorovi spravedli-
vého a nestranného přelíčení by
se nedostalo a Ze týž beze všeho

jednání soudního beze všech okol-

ků pověšen by byl jakmile by na
území kentuckém se octnul

Vjvoi nái
obnášel za měsíc květen dle zprá-

vy odboru pokladního $57954-52- 0

což jest o $7500000 více
než-- li obnáíel vývoz náš v témže
měsíci roku minulého Z celko-

vého vývozu připadalo na chlebo-vin- y

$23074995 na dobytek ho-

vězí a vepřový $2640810 na
různé potraviny $13662857 na
bavlnu $11830931 a na mine-

rální oleje $6764936

Poměry čínské stávají se den

ze dne hrozivějšími Jediný tele

graf který až posud spojoval

Peking s ostatním světem byl ko-

nečně vzbouřenci přerušen tak že
v posledních dnech odtud žádné

zprávy nedošly Jen z Tien Tsinu

docházejí zprávy a v těch se sdě-

luje že se Číňané kolem Pekingu

ohražují aby mohli postup vojska
společného k hlavnímu městu ti

Také bylo oznámeno že

mají Číňané v Pekingu děla namí-

řená na anglické vyslanectvo a na

americkou misii

V Taku bylo 2000 Rusů vysa
zeno na břeh z lodí válečných a

americký vyslanec Conger žádal

prý vládu washingtonskou o vy-

slání 2000 muzů vojska do Číny
Veškeré lodi válečné meškající na

pobřeží tichomořském byly na

rychlo vyslány do vod čínských

Do New Yorku došla telegrafi
cká zvěsť že v americké misii

Tsung Hua byla zavražděna mis-sionář-

Edna G Terryová O

dalších dvou amerických misioná-

řích tam se nalézajících o Hop-kinso- vi

a Haynerovi sděluje tele

gram že byli zachráněni Misie

Tsung Hua se nalézá asi 100 mil
od Pekingu a sice již za velikou

čínskou zdí Toto je první zpráva
došlá do Spoj Států o zavraždění

americké misionářky což vyvolalo

všeobecný nepokoj Válečný par
ník Yorktown byl povolán ze Šang-

haje do Či Fu odkud bude vyslán

nejspíše po řece Yang Tse jak
dalece to bude možno ku ochraně

amerických misionářů

Oznamuje se že spojené vojsko
k Pekingu postupující svedlo bitku
s povstalci jichž bylo 35 zabito

Poněvač však není žádného tele-

grafického spojení neví se nic o

postupu vojska spojených vlád k

Pekingu Dráha ze Šan Tunu se

však opravuje pod stráží vojen-

skou Poněvač se vojsko nalézá

v krajině velmi lidnaté a nepřátel-

ské panují obavy že se mu vede

zle Zvláště zásobování vojska je
velice obtížné

Náčelníci čínské strany pokro-

kové sešli se v Šanghaii kdež se

usnesli na tom požádati vlády
americkou anglickou a japanskou
o společné zakročení v Číně Žá-

dají však aby nebyla Čína rozdě

lena nýbrž ponechána pod vládou

mladého císaře Zdá se že i u

dvora čínského se vede tuhý boj

mezi přívrženci císařovny vdovy a

mladého císaře neboť jednou při-

jde zpráva o nařízení jež vydal
císař podruhé zase císařovna a

tyto rozkazy si zhusta odporují

Tajemník japanského vyslanec-
tva když Šel za svými úředními

záležitostmi byl od tělesné stráže

cisařovniny zavražděn Vyslanec

japanský žádá o zadostučinění a

vláda japanská připravuje silné

vojsko které hodlá při nejbližší

příležitosti na půdu čínskou vysla-t-i

Jak dopisovatel londýnských
Times píše chce se vláda japan-
ská zmocniti čínských provincií
na pobřeží tichomořském

Weng Tung Ho poručník a

důvěrník císaře Kwong Hsu pro-

puštěný císařovnou-vdovo- u po
obratu v létě 1898 vydává se

zvláštní sankcí císaře a strany jeho
v níž nacházejí se tři místo-králo-v- é

následující prohlášení "západ-
nímu lidu":

Jeho Veličenstvo je přesvědče
no na základě nanejvýše hodno-

věrných pramenů že loyální pod- -

nnra mnnha Hvarírplr milinnrt

Číňanů bude věnována návrhům

jeho stran ukončení tohoto stavu

bezvládí způsobeného jednáním

císařovny Hsi Tsi

Poněvadž žádné vlády Číny ve

skutečnosti nestává císař navrhuje

aby cizí mocnosti jichž vojsko
opanovalo hlavní město vybavily
císařskou jeho osobu z paláce
kdež držán jest u vězení prohlá-

sily císařovnu Hsi Tsi a její ny
nější ministry za uchvatitele vlády
a dopravily císaře Kwang Hsu do

Fan Kmgu Wue Hangu nebo

Šan Gaje kde by se cizím mocím

zdálo neivhodnější místo ku zříze

ní nového hlavního města čínské

říše za nových okolností

Jeho Veličenstvo a jeho rádcové

navrhují aby cizí mocnosti pro
hlásily společný protektorát a vy
nasnažily se o vládu zemi pro
střednictvím císaře

zdanění a zajistil svobodu vyznání
Weng Tung Ho jenž předpo

vídá hladké přijetí podobné vlády
dodává:

Čína je zralá pro změnu proti
níž zpátečníci marně bojují Kdy-

by snad cizí mocnosti vážně po
mýšlely na její roztrhání měly by
před sebou ohromnou práci vůči
těm mnohým milionům obyvatel
stva které by jim mohlo klásti ne
sice snad činný ale nezměrný
takřka trpný odpor jenž by pře
konal trpělivost každého evrop-
ského panovníka chtícího snad
vládnouti jim bez ohledu na jich
smýšlení
Z posledních zpráv z Číny vy

svítá že po celé rozsáhlé říši pa
nují bouře jež tím malým počtem
vojska evropských mocností jež
na půdě čínské se nalézá potlačiti
nelze Proto svolily mocnosti k
dalšímu zasílání vojska do Číny
tak že brzy bude v Tien Tsinu
shromážděno 10000 mužů kteří
budou proti vzbouřencům vysláni

Z PORTO R1CA

Ze San Juan oznámeno v pon
dělí že 500 vězňů v tamní káznici

odepřelo toho dne snídani při-

jmout! a do práce se odebrati a to

pod tou záminkou že dodávaná

jim strava pro lidi se nehodí

Vzpoura nabyla takých rozměrů
že uznáno za nutno k potlačení
téže oddíl vojska povolati avšak
vězňové ani toho se nelekli a útok
naň učinili Vojsko vypálilo za
účelem postrašení buřičů několi-

kráte přes hlavy jejich Nešťast-
nou náhodou byli však tři z vězňů

při tom poraněni

Prudké namožení obyčejně učiní vás

neschopným k práci po tři neb čtyři
týdny Mnoho případů viak se událo
v nichž vyléčení docíleno za méně než

týden použitím ChamberlahYs Pain
Balm Na ptodej u všech lékárníků

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a ner- -
vosnost zmizl po jednodenním užíváni Dr
Kline'3 Great Nerve Restorer ZaSlete si Dro
$200 láhev na zkoušku Obdržíte 11 zdarma
Ďr K Kline Ltd 831 Arcb St„ Philadelphie
Pa HluDTSJtí

Lékárna ku koupi
vioe ▼ neJvStíi ík nomis Obchod dobře
zavedeny a prospívající ťroaa se pouze jen
z té Dfíílnv že leden ze SDoleěníkfi chce ro ja

hod ně z obchodu vystoupíti a jiti na odpočin
nek PlSte na frank Neděla Urete Nebr

Vl TVrnfloí velmi výnosný obchod
akÝm prádlem pracovním

oděvem jakož 1 tabáky za levnou cenu Místo
toto jest zároveB velmi vhodné ku provozová-
ni mužské neb ženské krejčoviny neb Jiného
domácího zaměstnání Kdo chcei s malým ka-

pitálem začít obchod neopomeB tuto výtečnou
příležitost Adresujte: "Bargain"
7tf Pokrok Západu Omaha Neb

Farmefl co Jedna-
telé se hledají

Pot
Moulton la

SRDEČNÉ

B1ÉUM U síto--

nai! milé sestře

BOŽENĚ JELENOVÉ

t panem

KLAUDEM FÍKEM

odbývanému ve středu dne 6 června

8kládá- -

Sbor Boleslava £ 60 JČD

ANTONIE MACH VINCI ČERMÁK

předsedka tajemnice

TJllli! Ulili!
Nabízím ct svým krajan&m nejlepit

tvrdé a měké uhlf ta ceny nejnizií:
ilsté přesáté a 2000 lib Dovážka rychlá

I LETI 715 So 13tb SU
Telefon 1918

BOTY a
STŘEVÍCE

Naie celá zásoba bot a střevíci mnsi vy
prodána býti v ledesátl dnech Vyplatí se vám
příJiU k nám a koupitl si střevíce aneb boty
ny ní nei se budeme stěhovali do ÍUla

lase llftnl 13 ulice
Malé dámská střevíce mající cenu li00 at

1300 prodáváme poutě ta 88 oent& a nikwrá
ten ta 60 cente

v Osle 107 jtlnl 16 uliee

JLiit Bílek £c Co

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Stav úrody

Dle zprávy hospodářského od-

boru zůstávalo 1 červnem 24- -

908000 akrů oseto ozimkou a

stav její proti květnu zhoršil se o

62 bodů Stav járky odhadován

jest na 873 proti 914 v témže

cbdobí roku loňského Průměrný
stav její za minulých deset roků

zhoršil se letos v Minnesotě o 10

v North DakotS o 17 v South

Dakotě o 11 a ve Wisconsinu o 9

bodů a za to zlepšil se v Nebrasce
o 15 v lowe o 4 a v uregonu a

Washingtonu o 9 bodů Průměr

ný stav ovsa odhadován na 917
proti 887 v témže čase roku loň-

ského a ve státech Illinois Iowa

Kansas a Nebraska jest stav jehe

nadprůměrný Ječmene pěstováno
letos o šest desetin procenta více

než loni a stav jeho odhadován na

962 proti 914 v červnu roku

minulého Zita pěstuje se letos

o více než 4 procenta méně než

loni a stav jeho odhadnut jest na

876 proti 845 v roce loňském

Jetele seto letos o značně více než

loni stav jeho však tak dobrým
není Zprávy o úrodě broskví a

jablek jsou neobyčejně dobrými

Stav bavlny

Dle zprávy hospodářského od-

boru ve Washingtonu vysázeno

bylo letos 25558000 akrů bavlny
což jest o 2360000 akrů více

než pěstováno jí bylo v roce mi

nulém V South Carohně a Ala-bam- ě

pěstováno jesti letos více o

7 procent v Texas a Georgu o 8

v Louisianě a Tennesse o 9 v

North Carolině Mississippi a Ar

kansas o 10 v Indián Territory o

15 procent v Oklahomě 018 pro-

cent ve Virginii o 25 procent a v

Missouri o 27 procent více Prů-

měrný její stav na 1 června odha-

dován byl na 825 nejnižší to s

jedinkou výjimkou za posledních
dvacet roků Nejhůře stála si ba-

vlna v Texas kdež odhadován

stav její na 7! bodů což jest nej
horším stavem v posledních 25

letech

Srážka vlaku

udála se v pondělí po 9 hodině

večerní u East Des Moines la a

sice srazily se poblíže nádraží dva

osobní vlaky dráhy Northwestern

protivným směrem jedoucí Oba

parostroje byly rozbity jeden ze

strojaíkú smrtelně raněn a tři ce-

stující poraněni Mezi raněnými
nalézal se guvernér Show kterýž

jel do Mount Vernon do schůze

důvěrníků státních

Smílá loupež

spáchána byla v pondělí za bílého

dne v St Paul Minn Dva lupiči

revolvery ozbrojení vstoupili totiž

do úřadovny pivovaru Anheuser

Busch a mezi tím co jeden pří-

tomné s revolverem v rukou v Ša-

chu držel druhý otevřenou po-

kladnu vyprázdnil načež na útěk

se dali Daleko však nedoběhli

neb zřízenci úřadovny je pronásle-
dovali a oba po tuhém zápase pře-

moženi a do vězení dopraveni

KěŠižšií na dráze
U Williams Port Pa vyšinul

se ve středu z kolejí vlak nákladní

a sřítil se se stráně více než 300

stop vysoké Všechny vozy byly

roztříštěny a šest zřízenců na mí-

stě usmrceno

Povstání Indiánské

očekává se jak počátkem týdne z

Minneapolis Minn oznámeno

na indiánské reservaci Leech Lake

Jeden z Indiánů jménem Gway-Tay-Qoi-

vydává se totiž za me-

siáše a kázal soukmenovcůmsvýni
že v dnech nejblišžích velkým

zničeni budou všichni ti

kdož v domech bydlí a Ze ušetřeni

zůstanou pouze jen ti kdoZ k dří

vějšímu způsobu života indiánské-

ho se vrátí Naleznul značně ná-

sledovníků a kdyZ hnutí ono

vážnějších rozsahů nabývati po
čalo nařízeno tednateletn jeho
zatčení Čímž vlak přilito jenom

olej do ohně neboť Indiáné


